
ล ำดบั รหัส มธ. บำร์โค๊ด รหัสคณะฯ ช่ือรำยกำรครุภณัฑ์ รำยกำรครุภณัฑ์ย่อย ประเภท งบประมำณ วันที่ส่งมอบ สถำนะ จ ำนวนเงนิ ภำควิชำ/

หน่วยงำน

พร้อมใช้งำน ช ำรุด (รอ

จ ำหน่ำย)

หมดควำม

จ ำเป็นกำรใช้งำน

1 23670 34024964 วศ.คล.
03.34/12061100/024964

เคร่ืองแรงดึงและแรงกด ยีห่อ้ SHIMADZU รุ่น 
UH-200A (ผลิตจากญ่ีปุ่ น)

เคร่ืองแรงดึงและแรงกด ยีห่อ้ SHIMADZU รุ่น 
UH-200A ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-ก.พ.-34 พร้อมใชง้าน         4,200,000.00 โยธำ 1

2 236133 35002459 วศ.คล.
99.35/12061100/002459

เคร่ืองขดัช้ินงาน เคร่ืองกดัช้ินงาน ยีห่อ้ JEAN WIRTZ รุ่น TF 250/2 
(ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-36 พร้อมใชง้าน            119,989.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3 236013 35002460 วศ.คล.
99.35/12061100/002460

ชุดฝึกทางเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า และวงจรควบคุม ชุดฝึกทางเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า และวงจรควบคุม 
ยีห่อ้ FEEDRACK/GRAPHTEC รุ่น MS 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-มี.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           514,879.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4 236020 35002461 วศ.คล.
99.35/12061100/002461

เตาอบโลหะขนาดใหญ่ เตาอบโลหะขนาดใหญ่ ยีห่อ้ Linn High Therm รุ่น
 KS 80

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ม.ค.-36 พร้อมใชง้าน            329,399.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

5 236141 35002462 วศ.คล.
99.35/12061100/002462

ชุดทดสอบการส่ือสารทัว่ไป 1 ชุด 1. ชุดส่ือสารขอ้มูลดิจิตอล ยีห่อ้ LJ รุ่น MS 14, 
MODICOMS 3, MODICOMS 5

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           109,140.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

6 236141 35002463 วศ.คล.
99.35/12061100/002463

ชุดทดสอบการส่ือสารทัว่ไป 2. ชุดส่ือสาร Pulse Code Modulation (PCM) ยีห่อ้ 
LJ รุ่น MODICOM1, MODICOM2,MODICOM6 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             94,160.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

7 236141 35002464 วศ.คล.
99.35/12061100/002464

ชุดทดสอบการส่ือสารทัว่ไป 3. ชุดส่ือสารขอ้มูลอนาล๊อก ยีห่อ้ LJ รุ่น 
ANACOM 1-2, MODICOM 4 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           117,700.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

8 236141 35002465 วศ.คล.
99.35/12061100/002465

ชุดทดสอบการส่ือสารทัว่ไป 4. ชุดส่ือสารไมโครเวฟ ยีห่อ้ LJ รุ่น CT 50 
(ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           531,700.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

9 236147 35002466 วศ.คล.
99.35/12061100/002466

เคร่ืองตรวจสอบกระแสไหลวน เคร่ืองตรวจสอบกระแสไหลวน ยีห่อ้ CASTRAL 
รุ่น CF 24 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ก.พ.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           499,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

10 35002511 วศ.
xx.99.35/12061100/002511

กระบอกพร้อมฐานส าหรับทดสอบโมดิพายทรอด
เตอร์

กระบอกพร้อมฐานส าหรับทดสอบโมดิพายทรอด
เตอร์ ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 24-9066 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 พร้อมใชง้าน                5,321.00 โยธำ 1

11 35002512 วศ.
xx.99.35/12061100/002512

กระบอกพร้อมฐานส าหรับทดสอบโมดิพายทรอด
เตอร์

กระบอกพร้อมฐานส าหรับทดสอบโมดิพายทรอด
เตอร์ ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 24-9066 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 พร้อมใชง้าน                5,321.00 โยธำ 1

12 236197 35002513 วศ.
xx.99.35/12061100/002513

ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามแบบใช้
กรวดทราย

ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามแบบใช้
กรวดทราย ยีห่อ้ EL 29-4300 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,300.00 โยธำ 1

13 236218 35002514 วศ.
xx.99.35/12061100/002514

ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามแบบ
ใชบ้ลัลูน

ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามแบบ
ใชบ้ลัลูน ยีห่อ้ EL 29-4570 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,880.00 โยธำ 1

14 236224 35002515 วศ.
xx.99.35/12061100/002515

เครืองกวนดินแบบไฮดส์ปีดสเตียเรอ เครืองกวนดินแบบไฮดส์ปีดสเตียเรอ ยีห่อ้ ELE รุ่น
 EL 24-4130/01 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             19,540.00 โยธำ 1

15 250778 35002521 วศ.
xx.99.35/12061100/002521

ชุดทดสอบแอดเอตร์เบอร์กิลมิต ชุดทดสอบแอดเอตร์เบอร์กิลมิต ยีห่อ้ ELC รุ่น EL 
24-0435 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,500.00 โยธำ 1

16 250831 35002522 วศ.
xx.99.35/12061100/002522

ชุดทดสอบแอดเอตร์เบอร์กิลมิต ชุดทดสอบแอดเอตร์เบอร์กิลมิต ยีห่อ้ ELC รุ่น EL 
24-0435 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,500.00 โยธำ 1

17 250989 35002524 วศ.
xx.99.35/12061100/002524

ชุดทดสอบคอนโซลิเคชัน่ ชุดทดสอบคอนโซลิเคชัน่ ยีห่อ้ ELE รุ่น ELE 
25-0402 (ประเทศองักกฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             80,127.00 โยธำ 1

18 236247 35002525 วศ.
xx.99.35/12061100/002525

เคร่ืองดนัดินออกจากโมลด์ เคร่ืองดนัดินออกจากโมลด ์ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 
23-4590 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           115,469.00 โยธำ 1

19 35002530 วศ.
xx.99.35/12061100/002530

กระบอกหลกัฐานส าหรับทดสอบสแตนการ์ด
พรอดเตอร์

กระบอกหลกัฐานส าหรับทดสอบสแตนการ์ด
พรอดเตอร์ ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 24-9060 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 พร้อมใชง้าน                4,175.00 โยธำ 1

20 35002531 วศ.
xx.99.35/12061100/002531

กระบอกหลกัฐานส าหรับทดสอบสแตนการ์ด
พรอดเตอร์

กระบอกหลกัฐานส าหรับทดสอบสแตนการ์ด
พรอดเตอร์ ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 24-9060 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 พร้อมใชง้าน                4,175.00 โยธำ 1



21 236130 35002532 วศ.
xx.99.35/12061100/002532

ชุดโดนเพปิโตรมิเตอร์ ชุดโดนเพปิโตรมิเตอร์ ยีห่อ้ ELE รุ่น ELE 24-0540 
(ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             47,500.00 โยธำ 1

22 35002533 วศ.
xx.99.35/12061100/002533

ชุดทดสอบอนัคอนไฟทค์อมเพรสชัน่เทส ชุดทดสอบอนัคอนไฟทค์อมเพรสชัน่เทส ยีห่อ้ 
ELE รุ่น EL 25-3476/01 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 พร้อมใชง้าน            194,764.00 โยธำ 1

23 35002535 วศ.
xx.99.35/12061100/002535

ชุดทดสอบแคลอฟอร์เนียร์ แบร่ิงเรโซ ชุดทดสอบแคลอฟอร์เนียร์ แบร่ิงเรโซ ยีห่อ้ ELE 
รุ้น EL 24-9160/01 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 พร้อมใชง้าน            225,198.00 โยธำ 1

24 35002536 วศ.
xx.99.35/12061100/002536

ชุดทดสอบไดเล็กเชียร์เทส ชุดทดสอบไดเล็กเชียร์เทส ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 
26-2111/01 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 พร้อมใชง้าน            320,310.00 โยธำ 1

25 236138 35002539 วศ.คล.
03.35/12061100/002539

ตูอ้บดิน ตูอ้บดิน ยีห่อ้ ELE รุ่น 22-1180/01 (ประเทศ
องักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-เม.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             42,407.00 โยธำ 1

26 35002541 วศ.
xx.99.35/12061100/002541

เคร่ืองเจาะชุดเคร่ืองเจาะหมุน เคร่ืองเจาะชุดเคร่ืองเจาะหมุน ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 
23-1737 (ประเทศองัฏฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-เม.ย.-36 พร้อมใชง้าน              45,162.00 โยธำ 1

27 35006328 วศ.คล.
01.35/12061100/006328

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 01X67825001004

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 01X67825001004

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2558

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

28 35006329 วศ.คล.
01.35/12061100/006329

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 01X67825001005

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 01X67825001005

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2558

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

29 35006330 วศ.คล.
01.35/12061100/006330

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 01X6782500001

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 01X6782500001

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2558

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

30 35006331 วศ.คล.
01.35/12061100/006331

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N D361987401009

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดขนาน ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N D361987401009

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2558

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

31 35006332 วศ.คล.
01.35/12061100/006332

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนาม ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 1V66626801002

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนาม ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 1V66626801002

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2558

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

32 35006333 วศ.คล.
01.35/12061100/006333

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนาม ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 1V66626801003

เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบขดลวดสนาม ยีห่อ้
 Simen รุ่น 2GA3375-5C S/N 1V66626801003

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2558

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

33 251954 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

34 251595 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

35 251596 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

36 251598 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

37 251600 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

38 251603 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

39 251605 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

40 251607 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

41 251609 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1



42 251611 35011157 วศ.คล.
02.35/12061100/011157

โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ จ านวน 1 ชุด (10 ตวั) 
(251954)

"โตะ้ปฏิบติัการงานหล่อ งบคลงั 35- พ้ืนโตะ้เหล็ก
หนา 6 มม.- ขาโตะ้เหล็กฉาก 50/50/5 มม."

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ย.-35 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,938.00 อุตสำหกำร 1

43 35023760 วศ.คล.
01.35/12061100/023760

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 1)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

44 35023761 วศ.คล.
01.35/12061100/023761

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 2)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

45 35023762 วศ.คล.
01.35/12061100/023762

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 3)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 3)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

46 35023763 วศ.คล.
01.35/12061100/023763

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 4)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 4)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

47 35023764 วศ.คล.
01.35/12061100/023764

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 5)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 5)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

48 35023765 วศ.คล.
01.35/12061100/023765

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 6)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 6)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

49 35023766 วศ.คล.
01.35/12061100/023766

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 7)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 7)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

50 35023767 วศ.คล.
01.35/12061100/023767

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 8)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 8)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

51 35023768 วศ.คล.
01.35/12061100/023768

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 9)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 9)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

52 35023769 วศ.คล.
01.35/12061100/023769

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 10)

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลบั ยีห่อ้ 
SIMENS (ตวัท่ี 10)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

53 35025252 วศ.คล.
03.35/12061100/025252

เคร่ืองทดสอบก าลงัอดัคอนกรีต ขนาด 2000KN 
ยีห่อ้ ELE

เคร่ืองทดสอบก าลงัอดัคอนกรีต ขนาด 2000KN 
ยีห่อ้ ELE

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-ส.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

54 250432 36004002 วศ.
xx.99.36/12060100/004002

ตูเ้ก็บมว้นเทปวีดีโอ ยีห่อ้ ลกัก้ี รุ่น 
VDO-231,VDO-248

ตูเ้ก็บมว้นเทปวีดีโอ ยีห่อ้ ลกัก้ี รุ่น 
VDO-231,VDO-248 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,542.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

55 250540 36004003 วศ.
xx.99.36/12060100/004003

ตูเ้ก็บมว้นเทปวีดีโอ ยีห่อ้ ลกัก้ี รุ่น 
VDO-231,VDO-248

ตูเ้ก็บมว้นเทปวีดีโอ ยีห่อ้ ลกัก้ี รุ่น 
VDO-231,VDO-248 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,542.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

56 250336 36004004 วศ.
xx.99.36/12060100/004004

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 76x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

57 250338 36004005 วศ.
xx.99.36/12060100/004005

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 76x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

58 250448 36004006 วศ.
xx.99.36/12060100/004006

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 76x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

59 250450 36004007 วศ.
xx.99.36/12060100/004007

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 76x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

60 236216 36004008 วศ.
xx.99.36/12060100/004008

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 75x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

61 244773 36004009 วศ.
xx.99.36/12060100/004009

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด120x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,276.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

62 244475 36004010 วศ.
xx.99.36/12060100/004010

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด120x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,276.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



63 244780 36004011 วศ.
xx.99.36/12060100/004011

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

64 244781 36004012 วศ.
xx.99.36/12060100/004012

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

65 244782 36004013 วศ.
xx.99.36/12060100/004013

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

66 244783 36004014 วศ.
xx.99.36/12060100/004014

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

67 244784 36004015 วศ.
xx.99.36/12060100/004015

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

68 244785 36004016 วศ.
xx.99.36/12060100/004016

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

69 244786 36004017 วศ.
xx.99.36/12060100/004017

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

70 244787 36004018 วศ.
xx.99.36/12060100/004018

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

71 244788 36004019 วศ.
xx.99.36/12060100/004019

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

72 244789 36004020 วศ.
xx.99.36/12060100/004020

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

73 244790 36004021 วศ.
xx.99.36/12060100/004021

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

74 244791 36004022 วศ.
xx.99.36/12060100/004022

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

75 244792 36004023 วศ.
xx.99.36/12060100/004023

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

76 244793 36004024 วศ.
xx.99.36/12060100/004024

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

77 244795 36004025 วศ.
xx.99.36/12060100/004025

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

78 244797 36004026 วศ.
xx.99.36/12060100/004026

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

79 244799 36004027 วศ.
xx.99.36/12060100/004027

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

80 244801 36004028 วศ.
xx.99.36/12060100/004028

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

81 244803 36004029 วศ.
xx.99.36/12060100/004029

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

82 244805 36004030 วศ.
xx.99.36/12060100/004030

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

83 244807 36004031 วศ.
xx.99.36/12060100/004031

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



84 244809 36004032 วศ.
xx.99.36/12060100/004032

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

85 250342 36004033 วศ.
xx.99.36/12060100/004033

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

86 250431 36004034 วศ.
xx.99.36/12060100/004034

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

87 236102 36004035 วศ.
xx.99.36/12060100/004035

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ีประธาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,648.26 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

88 236214 36004036 วศ.
xx.99.36/12060100/004036

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ีประธาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,648.26 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

89 250524 36004037 วศ.
xx.99.36/12060100/004037

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ีประธาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,648.26 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

90 36004038 วศ.
xx.99.36/12060100/004038

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

91 36004039 วศ.
xx.99.36/12060100/004039

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

92 36004040 วศ.
xx.99.36/12060100/004040

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

93 36004041 วศ.
xx.99.36/12060100/004041

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

94 36004042 วศ.
xx.99.36/12060100/004042

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

95 36004043 วศ.
xx.99.36/12060100/004043

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

96 36004044 วศ.
xx.99.36/12060100/004044

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

97 36004045 วศ.
xx.99.36/12060100/004045

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

98 36004046 วศ.
xx.99.36/12060100/004046

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

99 36004047 วศ.
xx.99.36/12060100/004047

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

100 36004048 วศ.
xx.99.36/12060100/004048

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

101 36004049 วศ.
xx.99.36/12060100/004049

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

102 36004050 วศ.
xx.99.36/12060100/004050

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

103 36004051 วศ.
xx.99.36/12060100/004051

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

104 36004052 วศ.
xx.99.36/12060100/004052

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



105 36004053 วศ.
xx.99.36/12060100/004053

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

106 36004054 วศ.
xx.99.36/12060100/004054

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

107 36004055 วศ.
xx.99.36/12060100/004055

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

108 36004056 วศ.
xx.99.36/12060100/004056

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

109 36004057 วศ.
xx.99.36/12060100/004057

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

110 36004058 วศ.
xx.99.36/12060100/004058

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

111 36004059 วศ.
xx.99.36/12060100/004059

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

112 36004060 วศ.
xx.99.36/12060100/004060

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

113 36004061 วศ.
xx.99.36/12060100/004061

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

114 36004062 วศ.
xx.99.36/12060100/004062

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

115 36004063 วศ.
xx.99.36/12060100/004063

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

116 36004064 วศ.
xx.99.36/12060100/004064

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

117 36004065 วศ.
xx.99.36/12060100/004065

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

118 36004066 วศ.
xx.99.36/12060100/004066

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

119 36004067 วศ.
xx.99.36/12060100/004067

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

120 36004068 วศ.
xx.99.36/12060100/004068

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

121 36004069 วศ.
xx.99.36/12060100/004069

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

122 36004070 วศ.
xx.99.36/12060100/004070

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

123 36004071 วศ.
xx.99.36/12060100/004071

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

124 36004072 วศ.
xx.99.36/12060100/004072

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

125 36004073 วศ.
xx.99.36/12060100/004073

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



126 36004074 วศ.
xx.99.36/12060100/004074

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

127 36004075 วศ.
xx.99.36/12060100/004075

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

128 36004076 วศ.
xx.99.36/12060100/004076

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

129 36004077 วศ.
xx.99.36/12060100/004077

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

130 36004078 วศ.
xx.99.36/12060100/004078

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

131 36004079 วศ.
xx.99.36/12060100/004079

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

132 36004080 วศ.
xx.99.36/12060100/004080

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

133 36004081 วศ.
xx.99.36/12060100/004081

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

134 36004082 วศ.
xx.99.36/12060100/004082

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

135 36004083 วศ.
xx.99.36/12060100/004083

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

136 36004084 วศ.
xx.99.36/12060100/004084

โตะ๊ประชุม 50 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

137 250784 36004085 วศ.
xx.99.36/12060100/004085

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 76x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

138 250786 36004086 วศ.
xx.99.36/12060100/004086

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 76x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

139 250828 36004087 วศ.
xx.99.36/12060100/004087

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 76x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

140 250829 36004088 วศ.
xx.99.36/12060100/004088

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 76x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

141 36004089 วศ.
xx.99.36/12060100/004089

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด120x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,276.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

142 36004090 วศ.
xx.99.36/12060100/004090

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด120x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,276.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

143 36004091 วศ.
xx.99.36/12060100/004091

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด120x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,276.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

144 36004092 วศ.
xx.99.36/12060100/004092

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

145 36004093 วศ.
xx.99.36/12060100/004093

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

146 36004094 วศ.
xx.99.36/12060100/004094

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



147 36004095 วศ.
xx.99.36/12060100/004095

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

148 36004096 วศ.
xx.99.36/12060100/004096

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

149 36004097 วศ.
xx.99.36/12060100/004097

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

150 36004098 วศ.
xx.99.36/12060100/004098

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

151 36004099 วศ.
xx.99.36/12060100/004099

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

152 36004100 วศ.
xx.99.36/12060100/004100

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

153 36004101 วศ.
xx.99.36/12060100/004101

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

154 36004102 วศ.
xx.99.36/12060100/004102

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด150x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

155 250620 36004103 วศ.
xx.99.36/12060100/004103

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ีประธาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,475.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

156  36004104 วศ.
xx.99.36/12060100/004104

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

157 36004105 วศ.
xx.99.36/12060100/004105

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

158 36004106 วศ.
xx.99.36/12060100/004106

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

159 36004107 วศ.
xx.99.36/12060100/004107

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

160 36004108 วศ.
xx.99.36/12060100/004108

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

161 36004109 วศ.
xx.99.36/12060100/004109

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

162 36004110 วศ.
xx.99.36/12060100/004110

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

163 36004111 วศ.
xx.99.36/12060100/004111

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

164 36004112 วศ.
xx.99.36/12060100/004112

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

165 36004113 วศ.
xx.99.36/12060100/004113

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

166 36004114 วศ.
xx.99.36/12060100/004114

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

167 36004115 วศ.
xx.99.36/12060100/004115

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



168 36004116 วศ.
xx.99.36/12060100/004116

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

169 36004117 วศ.
xx.99.36/12060100/004117

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

170 36004118 วศ.
xx.99.36/12060100/004118

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

171 36004119 วศ.
xx.99.36/12060100/004119

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

172 36004120 วศ.
xx.99.36/12060100/004120

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

173 36004121 วศ.
xx.99.36/12060100/004121

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

174 36004122 วศ.
xx.99.36/12060100/004122

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

175 36004123 วศ.
xx.99.36/12060100/004123

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

176 36004124 วศ.
xx.99.36/12060100/004124

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

177 36004125 วศ.
xx.99.36/12060100/004125

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

178 36004126 วศ.
xx.99.36/12060100/004126

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

179 36004127 วศ.
xx.99.36/12060100/004127

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

180 36004128 วศ.
xx.99.36/12060100/004128

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

181 36004129 วศ.
xx.99.36/12060100/004129

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

182 36004130 วศ.
xx.99.36/12060100/004130

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

183 36004131 วศ.
xx.99.36/12060100/004131

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

184 36004132 วศ.
xx.99.36/12060100/004132

โตะ๊ประชุม 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

185 36004133 วศ.
xx.99.36/12060100/004133

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 75x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

186 36004134 วศ.
xx.99.36/12060100/004134

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 75x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

187 36004135 วศ.
xx.99.36/12060100/004135

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 75x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

188 36004136 วศ.
xx.99.36/12060100/004136

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 75x80x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



189 36004137 วศ.
xx.99.36/12060100/004137

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด160x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

190 36004138 วศ.
xx.99.36/12060100/004138

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด160x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

191 36004139 วศ.
xx.99.36/12060100/004139

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด160x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

192 36004140 วศ.
xx.99.36/12060100/004140

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด160x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

193 36004141 วศ.
xx.99.36/12060100/004141

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด160x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

194 36004142 วศ.
xx.99.36/12060100/004142

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด160x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

195 36004143 วศ.
xx.99.36/12060100/004143

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด160x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

196 36004144 วศ.
xx.99.36/12060100/004144

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด160x75x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,066.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

197 250630 36004145 วศ.
xx.99.36/12060100/004145

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ีประธาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,468.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

198 36004146 วศ.
xx.99.36/12060100/004146

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

199 36004147 วศ.
xx.99.36/12060100/004147

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

200 36004148 วศ.
xx.99.36/12060100/004148

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

201 36004149 วศ.
xx.99.36/12060100/004149

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

202 36004150 วศ.
xx.99.36/12060100/004150

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

203 36004151 วศ.
xx.99.36/12060100/004151

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

204 36004152 วศ.
xx.99.36/12060100/004152

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

205 36004153 วศ.
xx.99.36/12060100/004153

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

206 36004154 วศ.
xx.99.36/12060100/004154

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

207 36004155 วศ.
xx.99.36/12060100/004155

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

208 36004156 วศ.
xx.99.36/12060100/004156

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

209 36004157 วศ.
xx.99.36/12060100/004157

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



210 36004158 วศ.
xx.99.36/12060100/004158

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

211 36004159 วศ.
xx.99.36/12060100/004159

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

212 36004160 วศ.
xx.99.36/12060100/004160

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

213 36004161 วศ.
xx.99.36/12060100/004161

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

214 36004162 วศ.
xx.99.36/12060100/004162

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

215 36004163 วศ.
xx.99.36/12060100/004163

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

216 36004164 วศ.
xx.99.36/12060100/004164

โตะ๊ประชุม 20 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,360.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

217 36004265 วศ.
xx.99.36/12060100/004265

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

218 36004266 วศ.
xx.99.36/12060100/004266

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

219 36004267 วศ.
xx.99.36/12060100/004267

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

220 36004268 วศ.
xx.99.36/12060100/004268

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

221 36004269 วศ.
xx.99.36/12060100/004269

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

222 36004270 วศ.
xx.99.36/12060100/004270

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

223 36004271 วศ.
xx.99.36/12060100/004271

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

224 36004272 วศ.
xx.99.36/12060100/004272

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

225 36004273 วศ.
xx.99.36/12060100/004273

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

226 36004274 วศ.
xx.99.36/12060100/004274

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

227 36004275 วศ.
xx.99.36/12060100/004275

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

228 36004276 วศ.
xx.99.36/12060100/004276

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

229 36004277 วศ.
xx.99.36/12060100/004277

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

230 36004278 วศ.
xx.99.36/12060100/004278

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



231 36004279 วศ.
xx.99.36/12060100/004279

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

232 36004280 วศ.
xx.99.36/12060100/004280

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

233 36004281 วศ.
xx.99.36/12060100/004281

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

234 36004282 วศ.
xx.99.36/12060100/004282

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

235 36004283 วศ.
xx.99.36/12060100/004283

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

236 36004284 วศ.
xx.99.36/12060100/004284

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

237 36004285 วศ.
xx.99.36/12060100/004285

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

238 36004286 วศ.
xx.99.36/12060100/004286

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

239 36004287 วศ.
xx.99.36/12060100/004287

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

240 36004288 วศ.
xx.99.36/12060100/004288

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

241 36004289 วศ.
xx.99.36/12060100/004289

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

242 36004290 วศ.
xx.99.36/12060100/004290

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

243 36004291 วศ.
xx.99.36/12060100/004291

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

244 36004292 วศ.
xx.99.36/12060100/004292

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

245 36004293 วศ.
xx.99.36/12060100/004293

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

246 36004294 วศ.
xx.99.36/12060100/004294

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

247 36004295 วศ.
xx.99.36/12060100/004295

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

248 36004296 วศ.
xx.99.36/12060100/004296

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

249 36004297 วศ.
xx.99.36/12060100/004297

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

250 36004298 วศ.
xx.99.36/12060100/004298

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

251 36004299 วศ.
xx.99.36/12060100/004299

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



252 36004300 วศ.
xx.99.36/12060100/004300

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

253 36004301 วศ.
xx.99.36/12060100/004301

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

254 36004302 วศ.
xx.99.36/12060100/004302

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

255 36004303 วศ.
xx.99.36/12060100/004303

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

256 36004304 วศ.
xx.99.36/12060100/004304

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

257 36004305 วศ.
xx.99.36/12060100/004305

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

258 36004306 วศ.
xx.99.36/12060100/004306

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

259 36004307 วศ.
xx.99.36/12060100/004307

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

260 36004308 วศ.
xx.99.36/12060100/004308

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

261 36004309 วศ.
xx.99.36/12060100/004309

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

262 36004310 วศ.
xx.99.36/12060100/004310

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

263 36004311 วศ.
xx.99.36/12060100/004311

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

264 36004312 วศ.
xx.99.36/12060100/004312

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

265 36004313 วศ.
xx.99.36/12060100/004313

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

266 36004314 วศ.
xx.99.36/12060100/004314

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

267 36004315 วศ.
xx.99.36/12060100/004315

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

268 36004316 วศ.
xx.99.36/12060100/004316

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

269 36004317 วศ.
xx.99.36/12060100/004317

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

270 36004318 วศ.
xx.99.36/12060100/004318

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

271 36004319 วศ.
xx.99.36/12060100/004319

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

272 36004320 วศ.
xx.99.36/12060100/004320

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



273 36004321 วศ.
xx.99.36/12060100/004321

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

274 36004322 วศ.
xx.99.36/12060100/004322

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

275 36004323 วศ.
xx.99.36/12060100/004323

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

276 36004324 วศ.
xx.99.36/12060100/004324

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

277 36004325 วศ.
xx.99.36/12060100/004325

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

278 36004326 วศ.
xx.99.36/12060100/004326

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

279 36004327 วศ.
xx.99.36/12060100/004327

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

280 36004328 วศ.
xx.99.36/12060100/004328

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

281 36004329 วศ.
xx.99.36/12060100/004329

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

282 36004330 วศ.
xx.99.36/12060100/004330

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

283 36004331 วศ.
xx.99.36/12060100/004331

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

284 36004332 วศ.
xx.99.36/12060100/004332

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

285 36004333 วศ.
xx.99.36/12060100/004333

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

286 36004334 วศ.
xx.99.36/12060100/004334

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 100x60x75 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,198.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

287 36004335 วศ.
xx.99.36/12060100/004335

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

288 36004336 วศ.
xx.99.36/12060100/004336

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

289 36004337 วศ.
xx.99.36/12060100/004337

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

290 36004338 วศ.
xx.99.36/12060100/004338

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

291 36004339 วศ.
xx.99.36/12060100/004339

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

292 36004340 วศ.
xx.99.36/12060100/004340

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

293 36004341 วศ.
xx.99.36/12060100/004341

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



294 36004342 วศ.
xx.99.36/12060100/004342

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

295 36004343 วศ.
xx.99.36/12060100/004343

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

296 36004344 วศ.
xx.99.36/12060100/004344

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

297 36004345 วศ.
xx.99.36/12060100/004345

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

298 36004346 วศ.
xx.99.36/12060100/004346

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

299 36004347 วศ.
xx.99.36/12060100/004347

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

300 36004348 วศ.
xx.99.36/12060100/004348

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

301 36004349 วศ.
xx.99.36/12060100/004349

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

302 36004350 วศ.
xx.99.36/12060100/004350

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

303 36004351 วศ.
xx.99.36/12060100/004351

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

304 36004352 วศ.
xx.99.36/12060100/004352

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

305 36004353 วศ.
xx.99.36/12060100/004353

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

306 36004354 วศ.
xx.99.36/12060100/004354

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

307 36004355 วศ.
xx.99.36/12060100/004355

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

308 36004356 วศ.
xx.99.36/12060100/004356

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

309 36004357 วศ.
xx.99.36/12060100/004357

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

310 36004358 วศ.
xx.99.36/12060100/004358

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

311 36004359 วศ.
xx.99.36/12060100/004359

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

312 36004360 วศ.
xx.99.36/12060100/004360

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

313 36004361 วศ.
xx.99.36/12060100/004361

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

314 36004362 วศ.
xx.99.36/12060100/004362

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



315 36004363 วศ.
xx.99.36/12060100/004363

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

316 36004364 วศ.
xx.99.36/12060100/004364

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

317 36004365 วศ.
xx.99.36/12060100/004365

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

318 36004366 วศ.
xx.99.36/12060100/004366

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

319 36004367 วศ.
xx.99.36/12060100/004367

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

320 36004368 วศ.
xx.99.36/12060100/004368

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

321 36004369 วศ.
xx.99.36/12060100/004369

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

322 36004370 วศ.
xx.99.36/12060100/004370

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

323 36004371 วศ.
xx.99.36/12060100/004371

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

324 36004372 วศ.
xx.99.36/12060100/004372

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

325 36004373 วศ.
xx.99.36/12060100/004373

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

326 36004374 วศ.
xx.99.36/12060100/004374

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

327 36004375 วศ.
xx.99.36/12060100/004375

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

328 36004376 วศ.
xx.99.36/12060100/004376

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

329 36004377 วศ.
xx.99.36/12060100/004377

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

330 36004378 วศ.
xx.99.36/12060100/004378

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

331 36004379 วศ.
xx.99.36/12060100/004379

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

332 36004380 วศ.
xx.99.36/12060100/004380

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

333 36004381 วศ.
xx.99.36/12060100/004381

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

334 36004382 วศ.
xx.99.36/12060100/004382

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

335 36004383 วศ.
xx.99.36/12060100/004383

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



336 36004384 วศ.
xx.99.36/12060100/004384

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

337 36004385 วศ.
xx.99.36/12060100/004385

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

338 36004386 วศ.
xx.99.36/12060100/004386

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

339 36004387 วศ.
xx.99.36/12060100/004387

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

340 36004388 วศ.
xx.99.36/12060100/004388

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

341 36004389 วศ.
xx.99.36/12060100/004389

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

342 36004390 วศ.
xx.99.36/12060100/004390

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

343 36004391 วศ.
xx.99.36/12060100/004391

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

344 36004392 วศ.
xx.99.36/12060100/004392

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

345 36004393 วศ.
xx.99.36/12060100/004393

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

346 36004394 วศ.
xx.99.36/12060100/004394

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

347 36004395 วศ.
xx.99.36/12060100/004395

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

348 36004396 วศ.
xx.99.36/12060100/004396

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

349 36004397 วศ.
xx.99.36/12060100/004397

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

350 36004398 วศ.
xx.99.36/12060100/004398

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

351 36004399 วศ.
xx.99.36/12060100/004399

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

352 36004400 วศ.
xx.99.36/12060100/004400

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

353 36004401 วศ.
xx.99.36/12060100/004401

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

354 36004402 วศ.
xx.99.36/12060100/004402

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

355 36004403 วศ.
xx.99.36/12060100/004403

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

356 36004404 วศ.
xx.99.36/12060100/004404

โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. โตะ๊อาจารยเ์ตรียมปฏิบติัการ ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



357 250830 36004441 วศ.
xx.99.36/12060100/004441

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

358 250832 36004442 วศ.
xx.99.36/12060100/004442

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

359 250834 36004443 วศ.
xx.99.36/12060100/004443

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

360 250836 36004444 วศ.
xx.99.36/12060100/004444

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

361 250838 36004445 วศ.
xx.99.36/12060100/004445

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

362 250840 36004446 วศ.
xx.99.36/12060100/004446

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

363 250842 36004447 วศ.
xx.99.36/12060100/004447

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

364 250844 36004448 วศ.
xx.99.36/12060100/004448

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

365 250846 36004449 วศ.
xx.99.36/12060100/004449

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

366 250848 36004450 วศ.
xx.99.36/12060100/004450

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

367 250850 36004451 วศ.
xx.99.36/12060100/004451

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

368 250852 36004452 วศ.
xx.99.36/12060100/004452

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

369 250854 36004453 วศ.
xx.99.36/12060100/004453

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

370 250856 36004454 วศ.
xx.99.36/12060100/004454

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

371 250858 36004455 วศ.
xx.99.36/12060100/004455

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

372 250860 36004456 วศ.
xx.99.36/12060100/004456

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

373 250862 36004457 วศ.
xx.99.36/12060100/004457

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

374 250864 36004458 วศ.
xx.99.36/12060100/004458

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

375 250866 36004459 วศ.
xx.99.36/12060100/004459

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

376 250868 36004460 วศ.
xx.99.36/12060100/004460

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

377 250872 36004461 วศ.
xx.99.36/12060100/004461

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



378 250874 36004462 วศ.
xx.99.36/12060100/004462

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

379 250876 36004463 วศ.
xx.99.36/12060100/004463

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

380 250878 36004464 วศ.
xx.99.36/12060100/004464

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

381 250880 36004465 วศ.
xx.99.36/12060100/004465

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

382 250882 36004466 วศ.
xx.99.36/12060100/004466

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

383 250883 36004467 วศ.
xx.99.36/12060100/004467

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

384 250884 36004468 วศ.
xx.99.36/12060100/004468

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

385 250885 36004469 วศ.
xx.99.36/12060100/004469

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

386 250886 36004470 วศ.
xx.99.36/12060100/004470

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

387 250887 36004471 วศ.
xx.99.36/12060100/004471

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

388 250888 36004472 วศ.
xx.99.36/12060100/004472

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

389 250889 36004473 วศ.
xx.99.36/12060100/004473

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

390 250890 36004474 วศ.
xx.99.36/12060100/004474

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

391 250891 36004475 วศ.
xx.99.36/12060100/004475

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

392 250893 36004476 วศ.
xx.99.36/12060100/004476

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

393 250894 36004477 วศ.
xx.99.36/12060100/004477

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

394 250896 36004478 วศ.
xx.99.36/12060100/004478

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

395 250897 36004479 วศ.
xx.99.36/12060100/004479

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

396 250898 36004480 วศ.
xx.99.36/12060100/004480

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

397 250900 36004481 วศ.
xx.99.36/12060100/004481

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

398 250902 36004482 วศ.
xx.99.36/12060100/004482

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



399 250904 36004483 วศ.
xx.99.36/12060100/004483

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

400 250906 36004484 วศ.
xx.99.36/12060100/004484

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

401 250907 36004485 วศ.
xx.99.36/12060100/004485

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

402 250909 36004486 วศ.
xx.99.36/12060100/004486

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

403 250911 36004487 วศ.
xx.99.36/12060100/004487

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

404 250913 36004488 วศ.
xx.99.36/12060100/004488

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

405 250915 36004489 วศ.
xx.99.36/12060100/004489

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

406 250917 36004490 วศ.
xx.99.36/12060100/004490

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

407 250919 36004491 วศ.
xx.99.36/12060100/004491

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

408 250921 36004492 วศ.
xx.99.36/12060100/004492

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

409 250923 36004493 วศ.
xx.99.36/12060100/004493

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

410 250924 36004494 วศ.
xx.99.36/12060100/004494

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

411 250927 36004495 วศ.
xx.99.36/12060100/004495

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

412 36004496 วศ.
xx.99.36/12060100/004496

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

413 36004497 วศ.
xx.99.36/12060100/004497

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

414 36004498 วศ.
xx.99.36/12060100/004498

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

415 36004499 วศ.
xx.99.36/12060100/004499

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

416 36004500 วศ.
xx.99.36/12060100/004500

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลเต้ีย ขนาด 75x50x93
 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

417 36004501 วศ.
xx.99.36/12060100/004501

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

418 36004502 วศ.
xx.99.36/12060100/004502

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

419 36004503 วศ.
xx.99.36/12060100/004503

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



420 36004504 วศ.
xx.99.36/12060100/004504

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

421 36004505 วศ.
xx.99.36/12060100/004505

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

422 36004506 วศ.
xx.99.36/12060100/004506

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

423 36004507 วศ.
xx.99.36/12060100/004507

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

424 36004508 วศ.
xx.99.36/12060100/004508

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

425 36004509 วศ.
xx.99.36/12060100/004509

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

426 36004510 วศ.
xx.99.36/12060100/004510

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

427 36004511 วศ.
xx.99.36/12060100/004511

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

428 36004512 วศ.
xx.99.36/12060100/004512

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

429 36004513 วศ.
xx.99.36/12060100/004513

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

430 36004514 วศ.
xx.99.36/12060100/004514

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

431 36004515 วศ.
xx.99.36/12060100/004515

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

432 36004516 วศ.
xx.99.36/12060100/004516

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

433 36004517 วศ.
xx.99.36/12060100/004517

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

434 36004518 วศ.
xx.99.36/12060100/004518

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

435 36004519 วศ.
xx.99.36/12060100/004519

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

436 36004520 วศ.
xx.99.36/12060100/004520

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

437 36004521 วศ.
xx.99.36/12060100/004521

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

438 36004522 วศ.
xx.99.36/12060100/004522

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

439 36004523 วศ.
xx.99.36/12060100/004523

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

440 36004524 วศ.
xx.99.36/12060100/004524

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



441 36004525 วศ.
xx.99.36/12060100/004525

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

442 36004526 วศ.
xx.99.36/12060100/004526

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

443 36004527 วศ.
xx.99.36/12060100/004527

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

444 36004528 วศ.
xx.99.36/12060100/004528

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

445 36004529 วศ.
xx.99.36/12060100/004529

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

446 36004530 วศ.
xx.99.36/12060100/004530

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

447 36004531 วศ.
xx.99.36/12060100/004531

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

448 36004532 วศ.
xx.99.36/12060100/004532

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

449 36004533 วศ.
xx.99.36/12060100/004533

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

450 36004534 วศ.
xx.99.36/12060100/004534

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

451 36004535 วศ.
xx.99.36/12060100/004535

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

452 36004536 วศ.
xx.99.36/12060100/004536

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

453 36004537 วศ.
xx.99.36/12060100/004537

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

454 36004538 วศ.
xx.99.36/12060100/004538

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

455 36004539 วศ.
xx.99.36/12060100/004539

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

456 36004540 วศ.
xx.99.36/12060100/004540

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

457 36004541 วศ.
xx.99.36/12060100/004541

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

458 36004542 วศ.
xx.99.36/12060100/004542

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

459 36004543 วศ.
xx.99.36/12060100/004543

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

460 36004544 วศ.
xx.99.36/12060100/004544

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

461 36004545 วศ.
xx.99.36/12060100/004545

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



462 36004546 วศ.
xx.99.36/12060100/004546

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

463 36004547 วศ.
xx.99.36/12060100/004547

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

464 36004548 วศ.
xx.99.36/12060100/004548

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

465 36004549 วศ.
xx.99.36/12060100/004549

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

466 36004550 วศ.
xx.99.36/12060100/004550

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

467 36004551 วศ.
xx.99.36/12060100/004551

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

468 36004552 วศ.
xx.99.36/12060100/004552

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

469 36004553 วศ.
xx.99.36/12060100/004553

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

470 36004554 วศ.
xx.99.36/12060100/004554

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

471 36004555 วศ.
xx.99.36/12060100/004555

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

472 36004556 วศ.
xx.99.36/12060100/004556

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

473 36004557 วศ.
xx.99.36/12060100/004557

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

474 36004558 วศ.
xx.99.36/12060100/004558

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

475 36004559 วศ.
xx.99.36/12060100/004559

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

476 36004560 วศ.
xx.99.36/12060100/004560

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

477 36004561 วศ.
xx.99.36/12060100/004561

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

478 36004562 วศ.
xx.99.36/12060100/004562

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

479 36004563 วศ.
xx.99.36/12060100/004563

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

480 36004564 วศ.
xx.99.36/12060100/004564

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

481 36004565 วศ.
xx.99.36/12060100/004565

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

482 36004566 วศ.
xx.99.36/12060100/004566

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



483 36004567 วศ.
xx.99.36/12060100/004567

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

484 36004568 วศ.
xx.99.36/12060100/004568

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

485 36004569 วศ.
xx.99.36/12060100/004569

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

486 36004570 วศ.
xx.99.36/12060100/004570

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

487 36004571 วศ.
xx.99.36/12060100/004571

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

488 36004572 วศ.
xx.99.36/12060100/004572

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ตูช้ั้นวางหนงัสือและเก็บขอ้มูลสูง ขนาด 
75x50x173 ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,410.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

489 251352 36004666 วศ.
xx.99.36/12060100/004666

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

490 251354 36004667 วศ.
xx.99.36/12060100/004667

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

491 251356 36004668 วศ.
xx.99.36/12060100/004668

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

492 251358 36004669 วศ.
xx.99.36/12060100/004669

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

493 251359 36004670 วศ.
xx.99.36/12060100/004670

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

494 251360 36004671 วศ.
xx.99.36/12060100/004671

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

495 251361 36004672 วศ.
xx.99.36/12060100/004672

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

496 251362 36004673 วศ.
xx.99.36/12060100/004673

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

497 251363 36004674 วศ.
xx.99.36/12060100/004674

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

498 251364 36004675 วศ.
xx.99.36/12060100/004675

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

499 251365 36004676 วศ.
xx.99.36/12060100/004676

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

500 251366 36004677 วศ.
xx.99.36/12060100/004677

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

501 251367 36004678 วศ.
xx.99.36/12060100/004678

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

502 251368 36004679 วศ.
xx.99.36/12060100/004679

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

503 251369 36004680 วศ.
xx.99.36/12060100/004680

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



504 251370 36004681 วศ.
xx.99.36/12060100/004681

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

505 251371 36004682 วศ.
xx.99.36/12060100/004682

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

506 251372 36004683 วศ.
xx.99.36/12060100/004683

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

507 251373 36004684 วศ.
xx.99.36/12060100/004684

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

508 251374 36004685 วศ.
xx.99.36/12060100/004685

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

509 251375 36004686 วศ.
xx.99.36/12060100/004686

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

510 251376 36004687 วศ.
xx.99.36/12060100/004687

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

511 251377 36004688 วศ.
xx.99.36/12060100/004688

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

512 251378 36004689 วศ.
xx.99.36/12060100/004689

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

513 251379 36004690 วศ.
xx.99.36/12060100/004690

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

514 251380 36004691 วศ.
xx.99.36/12060100/004691

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

515 251381 36004692 วศ.
xx.99.36/12060100/004692

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

516 251382 36004693 วศ.
xx.99.36/12060100/004693

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

517 251383 36004694 วศ.
xx.99.36/12060100/004694

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

518 251384 36004695 วศ.
xx.99.36/12060100/004695

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

519 251385 36004696 วศ.
xx.99.36/12060100/004696

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

520 251386 36004697 วศ.
xx.99.36/12060100/004697

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

521 251387 36004698 วศ.
xx.99.36/12060100/004698

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

522 251388 36004699 วศ.
xx.99.36/12060100/004699

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

523 251389 36004700 วศ.
xx.99.36/12060100/004700

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

524 251390 36004701 วศ.
xx.99.36/12060100/004701

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



525 251391 36004702 วศ.
xx.99.36/12060100/004702

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

526 251392 36004703 วศ.
xx.99.36/12060100/004703

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

527 251393 36004704 วศ.
xx.99.36/12060100/004704

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

528 251394 36004705 วศ.
xx.99.36/12060100/004705

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

529 251395 36004706 วศ.
xx.99.36/12060100/004706

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

530 251396 36004707 วศ.
xx.99.36/12060100/004707

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

531 251397 36004708 วศ.
xx.99.36/12060100/004708

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

532 251398 36004709 วศ.
xx.99.36/12060100/004709

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

533 251399 36004710 วศ.
xx.99.36/12060100/004710

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

534 251400 36004711 วศ.
xx.99.36/12060100/004711

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

535 251401 36004712 วศ.
xx.99.36/12060100/004712

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

536 251402 36004713 วศ.
xx.99.36/12060100/004713

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

537 251403 36004714 วศ.
xx.99.36/12060100/004714

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

538 251404 36004715 วศ.
xx.99.36/12060100/004715

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

539 251405 36004716 วศ.
xx.99.36/12060100/004716

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

540 251406 36004717 วศ.
xx.99.36/12060100/004717

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

541 251407 36004718 วศ.
xx.99.36/12060100/004718

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

542 251408 36004719 วศ.
xx.99.36/12060100/004719

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

543 251409 36004720 วศ.
xx.99.36/12060100/004720

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

544 251410 36004721 วศ.
xx.99.36/12060100/004721

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

545 251411 36004722 วศ.
xx.99.36/12060100/004722

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



546 251412 36004723 วศ.
xx.99.36/12060100/004723

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

547 251413 36004724 วศ.
xx.99.36/12060100/004724

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

548 251414 36004725 วศ.
xx.99.36/12060100/004725

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

549 251415 36004726 วศ.
xx.99.36/12060100/004726

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

550 251416 36004727 วศ.
xx.99.36/12060100/004727

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

551 251417 36004728 วศ.
xx.99.36/12060100/004728

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

552 251418 36004729 วศ.
xx.99.36/12060100/004729

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

553 251419 36004730 วศ.
xx.99.36/12060100/004730

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

554 251420 36004731 วศ.
xx.99.36/12060100/004731

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

555 251421 36004732 วศ.
xx.99.36/12060100/004732

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

556 251422 36004733 วศ.
xx.99.36/12060100/004733

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

557 251423 36004734 วศ.
xx.99.36/12060100/004734

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

558 251424 36004735 วศ.
xx.99.36/12060100/004735

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

559 251425 36004736 วศ.
xx.99.36/12060100/004736

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

560 251426 36004737 วศ.
xx.99.36/12060100/004737

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

561 251427 36004738 วศ.
xx.99.36/12060100/004738

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

562 251428 36004739 วศ.
xx.99.36/12060100/004739

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

563 251429 36004740 วศ.
xx.99.36/12060100/004740

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

564 251430 36004741 วศ.
xx.99.36/12060100/004741

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

565 251431 36004742 วศ.
xx.99.36/12060100/004742

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

566 251432 36004743 วศ.
xx.99.36/12060100/004743

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



567 251433 36004744 วศ.
xx.99.36/12060100/004744

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

568 251434 36004745 วศ.
xx.99.36/12060100/004745

ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นวางเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

569 251453 36004746 วศ.
xx.99.36/12060100/004746

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

570 251455 36004747 วศ.
xx.99.36/12060100/004747

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

571 251457 36004748 วศ.
xx.99.36/12060100/004748

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

572 251459 36004749 วศ.
xx.99.36/12060100/004749

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

573 251460 36004750 วศ.
xx.99.36/12060100/004750

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

574 251461 36004751 วศ.
xx.99.36/12060100/004751

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

575 251462 36004752 วศ.
xx.99.36/12060100/004752

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

576 251464 36004753 วศ.
xx.99.36/12060100/004753

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

577 251466 36004754 วศ.
xx.99.36/12060100/004754

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

578 251468 36004755 วศ.
xx.99.36/12060100/004755

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

579 251470 36004756 วศ.
xx.99.36/12060100/004756

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

580 251471 36004757 วศ.
xx.99.36/12060100/004757

ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ชั้นวางชุดทดลอง ขนาด 75x40x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,968.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

581 36004758 วศ.
xx.99.36/12060100/004758

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

582 36004759 วศ.
xx.99.36/12060100/004759

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

583 36004760 วศ.
xx.99.36/12060100/004760

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

584 36004761 วศ.
xx.99.36/12060100/004761

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

585 36004762 วศ.
xx.99.36/12060100/004762

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

586 36004763 วศ.
xx.99.36/12060100/004763

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

587 36004764 วศ.
xx.99.36/12060100/004764

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



588 36004765 วศ.
xx.99.36/12060100/004765

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

589 36004766 วศ.
xx.99.36/12060100/004766

โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการไฟฟ้าทัว่ไป ขนาด 240x120x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,534.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

590 36004767 วศ.
xx.99.36/12060100/004767

ตูเ้ก็บ DISK ขนาด 90x40x160 ซม. ตูเ้ก็บ DISK ขนาด 90x40x160 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

591 36004768 วศ.
xx.99.36/12060100/004768

ตูเ้ก็บ DISK ขนาด 90x40x160 ซม. ตูเ้ก็บ DISK ขนาด 90x40x160 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

592 36004769 วศ.
xx.99.36/12060100/004769

ตูเ้ก็บ DISK ขนาด 90x40x160 ซม. ตูเ้ก็บ DISK ขนาด 90x40x160 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

593 36004770 วศ.
xx.99.36/12060100/004770

ตูเ้ก็บ DISK ขนาด 90x40x160 ซม. ตูเ้ก็บ DISK ขนาด 90x40x160 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

594 36004867 วศ.
xx.99.36/12061100/004867

แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,096.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

595 36004868 วศ.
xx.99.36/12061100/004868

แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,096.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

596 36004869 วศ.
xx.99.36/12061100/004869

แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,096.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

597 36004870 วศ.
xx.99.36/12061100/004870

แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,096.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

598 36004871 วศ.
xx.99.36/12061100/004871

แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,096.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

599 36004872 วศ.
xx.99.36/12061100/004872

แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. แทง่วางอุปกรณ์ขนาด 90x40x150 ซม. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,096.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

600 251494 36005026 วศ.
xx.99.36/12060100/005026

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

601 251496 36005027 วศ.
xx.99.36/12060100/005027

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

602 251498 36005028 วศ.
xx.99.36/12060100/005028

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

603 251500 36005029 วศ.
xx.99.36/12060100/005029

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

604 251502 36005030 วศ.
xx.99.36/12060100/005030

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

605 251503 36005031 วศ.
xx.99.36/12060100/005031

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

606 251504 36005032 วศ.
xx.99.36/12060100/005032

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

607 251505 36005033 วศ.
xx.99.36/12060100/005033

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

608 251507 36005034 วศ.
xx.99.36/12060100/005034

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



609 251509 36005035 วศ.
xx.99.36/12060100/005035

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

610 251510 36005036 วศ.
xx.99.36/12060100/005036

โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. โตะ๊ปฏิบติัการพิเศษ ขนาด 70x180x76 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,917.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

611 36005037 วศ.
xx.99.36/12060300/005037

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             44,533.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

612 36005038 วศ.
xx.99.36/12060300/005038

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) ตูชุ้มสายโทรศพัท ์รุ่น KX-T 30810B (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

613 36005039 วศ.
xx.99.36/12060300/005039

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) ตูชุ้มสายโทรศพัท ์รุ่น KX-T 30810B (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

614 36005040 วศ.
xx.99.36/12060300/005040

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) ตูชุ้มสายโทรศพัท ์รุ่น KX-T 30810B (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

615 36005041 วศ.
xx.99.36/12060300/005041

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) ตูชุ้มสายโทรศพัท ์รุ่น KX-T 30810B (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

616 36005042 วศ.
xx.99.36/12060300/005042

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) ตูชุ้มสายโทรศพัท ์รุ่น KX-T 30810B (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

617 36005043 วศ.
xx.99.36/12060300/005043

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) ตูชุ้มสายโทรศพัท ์รุ่น KX-T 30810B (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

618 36005044 วศ.
xx.99.36/12060300/005044

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) โทรศพัทแ์บบกดปุ่ มธรรมดา รุ่น KX-T 2310 
(ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

619 36005045 วศ.
xx.99.36/12060300/005045

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) โทรศพัทแ์บบกดปุ่ มธรรมดา รุ่น KX-T 2310 
(ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

620 36005046 วศ.
xx.99.36/12060300/005046

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) โทรศพัทไ์ร้สาย รุ่น KX-T 3621B (ประเทศญ่ีปุ่ น) ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

621 36005047 วศ.
xx.99.36/12060300/005047

ตูชุ้มสายโทรศพัท ์(PBX) โทรศพัทไ์ร้สาย รุ่น KX-T 3621B (ประเทศญ่ีปุ่ น) ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 27-ส.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

622 36005065 วศ.
xx.99.36/12061100/005065

เคร่ืองเช่ือมจุด ยีห่อ้ LEMCO รุ่น LENCO เคร่ืองเช่ือมจุด ยีห่อ้ LEMCO รุ่น LENCO SPOT L
 - 4000 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             80,880.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

623 36005066 วศ.
xx.99.36/12061100/005066

เคร่ืองโมเด็ม (MODEM) ยีห่อ้ ZYXEL รุ่น U-1496
 E

เคร่ืองโมเด็ม (MODEM) ยีห่อ้ ZYXEL รุ่น U-1496
 E (ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-มิ.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

624 36005067 วศ.
xx.99.36/12061100/005067

เคร่ืองโมเด็ม (MODEM) ยีห่อ้ ZYXEL รุ่น U-1496
 E

เคร่ืองโมเด็ม (MODEM) ยีห่อ้ ZYXEL รุ่น U-1496
 E (ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-มิ.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

625 36005069 วศ.
xx.99.36/12061100/005069

วตัร์อาร์มิเตอร์ (Watthourmeter) WF-63 2P 20 A วตัร์อาร์มิเตอร์ (Watthourmeter) WF-63 2P 20 A 
(40)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ส.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,284.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

626 36005070 วศ.
xx.99.36/12061100/005070

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

627 36005071 วศ.
xx.99.36/12061100/005071

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

628 36005072 วศ.
xx.99.36/12061100/005072

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

629 36005073 วศ.
xx.99.36/12061100/005073

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



630 36005074 วศ.
xx.99.36/12061100/005074

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

631 36005075 วศ.
xx.99.36/12061100/005075

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

632 36005076 วศ.
xx.99.36/12061100/005076

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

633 36005077 วศ.
xx.99.36/12061100/005077

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

634 36005078 วศ.
xx.99.36/12061100/005078

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

635 36005079 วศ.
xx.99.36/12061100/005079

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

636 36005080 วศ.
xx.99.36/12061100/005080

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

637 36005081 วศ.
xx.99.36/12061100/005081

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

638 36005082 วศ.
xx.99.36/12061100/005082

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

639 36005083 วศ.
xx.99.36/12061100/005083

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

640 36005084 วศ.
xx.99.36/12061100/005084

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

641 36005085 วศ.
xx.99.36/12061100/005085

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

642 36005086 วศ.
xx.99.36/12061100/005086

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

643 36005087 วศ.
xx.99.36/12061100/005087

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

644 36005088 วศ.
xx.99.36/12061100/005088

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

645 36005089 วศ.
xx.99.36/12061100/005089

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

646 36005090 วศ.
xx.99.36/12061100/005090

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

647 36005091 วศ.
xx.99.36/12061100/005091

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

648 36005092 วศ.
xx.99.36/12061100/005092

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

649 36005093 วศ.
xx.99.36/12061100/005093

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

650 36005094 วศ.
xx.99.36/12061100/005094

เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR เคร่ืองมือส าหรับงานเทตนิคพ้ืนฐาน ยีห่อ้ UNIOR 
รุ่น 120 (ประเทศยโูกสลาเวีย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,550.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



651 36005095 วศ.
xx.99.36/12061100/005095

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

652 36005096 วศ.
xx.99.36/12061100/005096

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

653 36005097 วศ.
xx.99.36/12061100/005097

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

654 36005098 วศ.
xx.99.36/12061100/005098

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

655 36005099 วศ.
xx.99.36/12061100/005099

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

656 36005100 วศ.
xx.99.36/12061100/005100

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

657 36005101 วศ.
xx.99.36/12061100/005101

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

658 36005102 วศ.
xx.99.36/12061100/005102

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

659 36005103 วศ.
xx.99.36/12061100/005103

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

660 36005104 วศ.
xx.99.36/12061100/005104

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

661 36005105 วศ.
xx.99.36/12061100/005105

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

662 36005106 วศ.
xx.99.36/12061100/005106

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49)

ชุดเช่ือมแก๊ซ ยีห่อ้ CUTWELD รุ่น HCW-29 P 
(43/49) (ประเทศไตห้วนั๗

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2536

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

663 36005107 วศ.
xx.99.36/12061100/005107

เคร่ืองตดัแนวตั้ง (VERTIOL MILLING 
MACHINE)

เคร่ืองตดัแนวตั้ง (VERTIOL MILLING 
MACHINE) โมเดล BR 2 J 2 ยีห่อ้ Brideport 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-ส.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           492,800.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

664 36005108 วศ.
xx.99.36/12060100/005108

โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,859.82 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

665 36005109 วศ.
xx.99.36/12060100/005109

โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,859.82 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

666 36005110 วศ.
xx.99.36/12060100/005110

โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,859.82 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

667 36005111 วศ.
xx.99.36/12060100/005111

โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,859.82 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

668 36005112 วศ.
xx.99.36/12060100/005112

โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,859.82 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

669 36005113 วศ.
xx.99.36/12060100/005113

โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับเช่ือมไฟฟ้าพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,859.82 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

670 36005118 วศ.
xx.99.36/12061100/005118

ชุดทดลองควบคุม กระบวนการ ยีห่อ้ FREDBACK ชุดทดลองควบคุม กระบวนการ (Process Control) 
ยีห่อ้ FREDBACK (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           263,831.70 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

671 36005120 วศ.
xx.99.36/12061100/005120

เกจวดัความดนั เกจวดัความดนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,498.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



672 36005121 วศ.
xx.99.36/12061100/005121

เกจวดัความดนั เกจวดัความดนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,498.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

673 36005122 วศ.
xx.99.36/12061100/005122

เกจวดัความดนั เกจวดัความดนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,498.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

674 36005123 วศ.
xx.99.36/12061100/005123

เกจวดัความดนั เกจวดัความดนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,498.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

675 36005124 วศ.
xx.99.36/12061100/005124

เกจวดัความดนั เกจวดัความดนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,498.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

676 36005125 วศ.
xx.99.36/12061100/005125

มาโนมิเตอร์แบบปรอท มาโนมิเตอร์แบบปรอท ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,979.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

677 36005126 วศ.
xx.99.36/12061100/005126

มาโนมิเตอร์แบบปรอท มาโนมิเตอร์แบบปรอท ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,979.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

678 36005127 วศ.
xx.99.36/12061100/005127

มาโนมิเตอร์แบบน ้า มาโนมิเตอร์แบบน ้า ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  995.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

679 36005128 วศ.
xx.99.36/12061100/005128

มาโนมิเตอร์แบบน ้า มาโนมิเตอร์แบบน ้า ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  995.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

680 36005129 วศ.
xx.99.36/12061100/005129

มาโนมิเตอร์แบบน ้า มาโนมิเตอร์แบบน ้า ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  995.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

681 36005130 วศ.
xx.99.36/12061100/005130

มาโนมิเตอร์แบบน ้า มาโนมิเตอร์แบบน ้า ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  995.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

682 36005131 วศ.
xx.99.36/12061100/005131

มาโนมิเตอร์แบบน ้า มาโนมิเตอร์แบบน ้า ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  995.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

683 36005132 วศ.
xx.99.36/12061100/005132

มาโนมิเตอร์แบบน ้า มาโนมิเตอร์แบบน ้า ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  995.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

684 36005133 วศ.คล.
05.36/12061100/005133

เคร่ืองวดัอตัราการไหลของน ้า ยีห่อ้ ESSOM S/N 
SH235 11124

เคร่ืองวดัอตัราการไหลของน ้า ยีห่อ้ ESSOM S/N 
SH235 11124

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,996.00 เคร่ืองกล 1

685 36005134 วศ.คล.
04.36/12061100/005134

เคร่ืองวดัความเร็วรอบแบบเทคโดมิเตอร์ เคร่ืองวดัความเร็วรอบแบบเทคโดมิเตอร์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ก.ย.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,580.00 เคมี 1

686 36005135 วศ.
xx.99.36/12061100/005135

ชุดเบรกส าหรับใชว้ดัพลงังานกล ชุดเบรกส าหรับใชว้ดัพลงังานกล ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

687 36005138 วศ.
xx.99.36/12061100/005138

ชุดทดลองไมโดรเวฟ (MICROWAVE LAB 
SYSTEM)

ชุดทดลองไมโดรเวฟ (MICROWAVE LAB 
SYSTEM) น่ีหอ้ IEG รุ่น T+2B RX 2AS (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           138,565.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

688 36005139 วศ.
xx.99.36/12061100/005139

ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 4 ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 
4 MM 5 แถว แถวละ 12รู

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

689 36005140 วศ.
xx.99.36/12061100/005140

ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 4 ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 
4 MM 5 แถว แถวละ 12รู

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

690 36005141 วศ.
xx.99.36/12061100/005141

ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 4 ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 
4 MM 5 แถว แถวละ 12รู

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

691 36005142 วศ.
xx.99.36/12061100/005142

ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 4 ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 
4 MM 5 แถว แถวละ 12รู

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

692 36005143 วศ.
xx.99.36/12061100/005143

ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 4 ท่ีแขวนสายไฟ เป้าแขงน สายแจ๊ก พ้ืนไมอ้ดัเจาะรู 
4 MM 5 แถว แถวละ 12รู

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



693 36005146 วศ.
xx.99.36/12061100/005146

เคร่ืองชัง่ ชัง่ได ้4,000 กรัม ละเอียด 0.01 กรัม เคร่ืองชัง่ ชัง่ได ้4,000 กรัม ละเอียด 0.01 กรัม ยีห่อ้ 
SKIMADZU รุ่น EB-4000 H (ประเทศยีปุ่่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

694 236298 36005150 วศ.
xx.99.36/12060200/005150

รถยกสูงดว้ยแบตเตอร่ี ยกไดห้นกั 1000กก. รถยกสูงดว้ยแบตเตอร่ี ยกไดห้นกั 1000กก. ยีห่อ้ 
RHINO รุ่น 1000x1900 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

21-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             64,679.00 โยธำ 1

695 236306 36005151 วศ.
xx.99.36/12060200/005151

รถยกสูงดว้ยมือยกไดห้นกั 1000กก. รถยกสูงดว้ยมือยกไดห้นกั 1000กก. ยีห่อ้ RHINO
รุ่น 1000x1900 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

21-ก.ย.-36 พร้อมใชง้าน              37,383.18 โยธำ 1

696 36005154 วศ.
xx.99.36/12061000/005154

โปรแกรมส าหรับงาน MRP โปรแกรมส าหรับงาน MRP (Material Requirement
 Planing

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

01-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           230,714.68 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

697 36005155 วศ.คล.
03.36/12060200/005155

รถยก Floklift ยีห่อ้ KOMATSU รุ่น FD 
30T-11,3.OFV 1070 F,PT หมายเลขเคร่ืองยนตร์ 4

รถยกยีห่อ้ KOMATSU รุ่น FD 30T-11,3.OFV 
1070 F,PT หมายเลขเคร่ืองยนตร์ 4 D 95 

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

งบคลงั 10-ก.ย.-36 พร้อมใชง้าน            683,990.00 เคร่ืองกล 1

698 36005165 วศ.
xx.99.36/12061000/005165

โปรแกรมเพ่ือใชอ้อกแบบและควบคุมการท างาน
ของเคร่ืองจกัร

โปรแกรมเพ่ือใชอ้อกแบบและควบคุมการท างาน
ของเคร่ืองจกัร

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

22-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             93,625.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

699 36005166 วศ.
xx.99.36/12060100/005166

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 65x65x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

700 36005167 วศ.
xx.99.36/12060100/005167

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 65x65x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

701 36005168 วศ.
xx.99.36/12060100/005168

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 65x65x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

702 36005169 วศ.
xx.99.36/12060100/005169

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊เขา้มุม ขนาด 65x65x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,042.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

703 36005170 วศ.
xx.99.36/12060100/005170

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,276.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

704 36005171 วศ.
xx.99.36/12060100/005171

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,276.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

705 36005172 วศ.
xx.99.36/12060100/005172

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 120x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,276.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

706 36005173 วศ.
xx.99.36/12060100/005173

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

707 36005174 วศ.
xx.99.36/12060100/005174

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

708 36005175 วศ.
xx.99.36/12060100/005175

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

709 36005176 วศ.
xx.99.36/12060100/005176

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

710 36005177 วศ.
xx.99.36/12060100/005177

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

711 36005178 วศ.
xx.99.36/12060100/005178

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

712 36005179 วศ.
xx.99.36/12060100/005179

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

713 36005180 วศ.
xx.99.36/12060100/005180

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



714 36005181 วศ.
xx.99.36/12060100/005181

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

715 36005182 วศ.
xx.99.36/12060100/005182

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

716 36005183 วศ.
xx.99.36/12060100/005183

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ โตะ๊ตรง ขนาด 150x60x75 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

717 36005184 วศ.
xx.99.36/12060100/005184

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้ยี้ประธาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,056.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

718 36005185 วศ.
xx.99.36/12060100/005185

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

719 36005186 วศ.
xx.99.36/12060100/005186

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

720 36005187 วศ.
xx.99.36/12060100/005187

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

721 36005188 วศ.
xx.99.36/12060100/005188

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

722 36005189 วศ.
xx.99.36/12060100/005189

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

723 36005190 วศ.
xx.99.36/12060100/005190

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

724 36005191 วศ.
xx.99.36/12060100/005191

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

725 36005192 วศ.
xx.99.36/12060100/005192

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

726 36005193 วศ.
xx.99.36/12060100/005193

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

727 36005194 วศ.
xx.99.36/12060100/005194

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

728 36005195 วศ.
xx.99.36/12060100/005195

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

729 36005196 วศ.
xx.99.36/12060100/005196

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

730 36005197 วศ.
xx.99.36/12060100/005197

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

731 36005198 วศ.
xx.99.36/12060100/005198

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

732 36005199 วศ.
xx.99.36/12060100/005199

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

733 36005200 วศ.
xx.99.36/12060100/005200

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

734 36005201 วศ.
xx.99.36/12060100/005201

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



735 36005202 วศ.
xx.99.36/12060100/005202

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

736 36005203 วศ.
xx.99.36/12060100/005203

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

737 36005204 วศ.
xx.99.36/12060100/005204

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

738 36005205 วศ.
xx.99.36/12060100/005205

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

739 36005206 วศ.
xx.99.36/12060100/005206

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

740 36005207 วศ.
xx.99.36/12060100/005207

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

741 36005208 วศ.
xx.99.36/12060100/005208

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

742 36005209 วศ.
xx.99.36/12060100/005209

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

743 36005210 วศ.
xx.99.36/12060100/005210

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

744 36005211 วศ.
xx.99.36/12060100/005211

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

745 36005212 วศ.
xx.99.36/12060100/005212

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

746 36005213 วศ.
xx.99.36/12060100/005213

โตะ๊ประชุมขนาด 30 ท่ีนัง่ เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

747 36005214 วศ.
xx.99.36/12060100/005214

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

748 36005215 วศ.
xx.99.36/12060100/005215

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

749 36005216 วศ.
xx.99.36/12060100/005216

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

750 36005217 วศ.
xx.99.36/12060100/005217

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

751 36005218 วศ.
xx.99.36/12060100/005218

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

752 36005219 วศ.
xx.99.36/12060100/005219

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

753 36005220 วศ.
xx.99.36/12060100/005220

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

754 36005221 วศ.
xx.99.36/12060100/005221

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

755 36005222 วศ.
xx.99.36/12060100/005222

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



756 36005223 วศ.
xx.99.36/12060100/005223

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

757 36005224 วศ.
xx.99.36/12060100/005224

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

758 36005225 วศ.
xx.99.36/12060100/005225

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

759 36005226 วศ.
xx.99.36/12060100/005226

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

760 36005227 วศ.
xx.99.36/12060100/005227

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

761 36005228 วศ.
xx.99.36/12060100/005228

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

762 36005229 วศ.
xx.99.36/12060100/005229

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

763 36005230 วศ.
xx.99.36/12060100/005230

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

764 36005231 วศ.
xx.99.36/12060100/005231

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

765 36005232 วศ.
xx.99.36/12060100/005232

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

766 36005233 วศ.
xx.99.36/12060100/005233

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

767 36005234 วศ.
xx.99.36/12060100/005234

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

768 36005235 วศ.
xx.99.36/12060100/005235

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

769 36005236 วศ.
xx.99.36/12060100/005236

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

770 36005237 วศ.
xx.99.36/12060100/005237

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

771 36005238 วศ.
xx.99.36/12060100/005238

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

772 36005239 วศ.
xx.99.36/12060100/005239

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

773 36005240 วศ.
xx.99.36/12060100/005240

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

774 36005241 วศ.
xx.99.36/12060100/005241

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

775 36005242 วศ.
xx.99.36/12060100/005242

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

776 36005243 วศ.
xx.99.36/12060100/005243

ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ชั้นไมว้างเคร่ืองมือ ขนาด 75x50x173 ซม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-ก.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,307.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



777 36005333 วศ.
xx.99.36/12061100/005333

เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 
(ประเทศเอยรมนั) หมายเลขเคร่ือง 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,980.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

778 36005334 วศ.
xx.99.36/12061100/005334

เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 
(ประเทศเอยรมนั) หมายเลขเคร่ือง 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,980.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

779 36005335 วศ.
xx.99.36/12061100/005335

เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 
(ประเทศเอยรมนั) หมายเลขเคร่ือง 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,980.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

 1

780 36005336 วศ.
xx.99.36/12061100/005336

เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 
(ประเทศเอยรมนั) หมายเลขเคร่ือง 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,980.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

781 36005337 วศ.
xx.99.36/12061100/005337

เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 เคร่ืองฉายสไลด ์ยีห่อ้ โกดกั รุ่น เอ็ตตา้โปร 3000 
(ประเทศเอยรมนั) หมายเลขเคร่ือง 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,980.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

782 36005338 วศ.
xx.99.36/12061100/005338

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

783 36005339 วศ.
xx.99.36/12061100/005339

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

784 36005340 วศ.
xx.99.36/12061100/005340

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

785 36005341 วศ.
xx.99.36/12061100/005341

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

786 36005342 วศ.
xx.99.36/12061100/005342

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

787 36005343 วศ.
xx.99.36/12061100/005343

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

788 36005344 วศ.
xx.99.36/12061100/005344

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

789 36005345 วศ.
xx.99.36/12061100/005345

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

790 36005346 วศ.
xx.99.36/12061100/005346

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

791 36005347 วศ.
xx.99.36/12061100/005347

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

792 36005348 วศ.
xx.99.36/12061100/005348

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

793 36005349 วศ.
xx.99.36/12061100/005349

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

794 36005350 วศ.
xx.99.36/12061100/005350

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

795 36005351 วศ.
xx.99.36/12061100/005351

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

796 36005352 วศ.
xx.99.36/12061100/005352

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดแขวน ยีห่อ้ OS รุ่น 
AMO-408 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,199.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

797 36005353 วศ.
xx.99.36/12061100/005353

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR 
(ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,119.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



798 36005354 วศ.
xx.99.36/12061100/005354

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR 
(ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,119.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

799 36005355 วศ.
xx.99.36/12061100/005355

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR 
(ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,119.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

800 36005356 วศ.
xx.99.36/12061100/005356

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR 
(ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,119.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

801 36005357 วศ.
xx.99.36/12061100/005357

จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR จอรับภาพ ขนาด 70x70 ชนิดขาตั้ง ยีห่อ้ SCOPAR 
(ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,119.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

802 246677 36005364 วศ.คล.
05.36/12061100/005364

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ TOS TRENCIN รุ่น 
40C/1000-LD-MO-1236 GH

เเคร่ืองกลึง ยีห่อ้ TOS TRENCIN รุ่น 
40C/1000-LD-MO-1236 GH (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-พ.ย.-36 พร้อมใชง้าน            299,600.00 เคร่ืองกล 1

803 236324 36005435 วศ.
xx.99.36/12061100/005435

เคร่ืองอ่านรหสัแทง่อุปกรณ์ เคร่ืองอ่านระหสัแทง่ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           119,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

804 36005442 วศ.คล.
03.36/12061100/005442

ชุดตาแกรงตาข่าย ยีห่อ้ GILSON รุ่น PSA-300 ชุดตาแกรงตาข่าย ยีห่อ้ GILSON รุ่น PSA-300 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-พ.ย.-36 พร้อมใชง้าน              20,000.00 โยธำ 1

805 36005444 วศ.
xx.99.36/12060200/005444

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

15-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

806 36005445 วศ.
xx.99.36/12060200/005445

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

15-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

807 36005446 วศ.
xx.99.36/12060200/005446

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

15-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

808 36005447 วศ.
xx.99.36/12060200/005447

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

15-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

809 36005448 วศ.
xx.99.36/12060200/005448

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

เคร่ืองยนตร์ดีเซล ขนาด 2,400-3,000 ซีซี ยีห่อ้ อีซูซุ
 ขนาด 2,800 ซีซี เคร่ืองยนตร์เก่าระบายความร้อนด

ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

15-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

810 36005449 วศ.
xx.99.36/12061000/005449

ชุดบนัทึกอุณหภูมิโดยใชค้อมพิวเตอร์ ชุดบนัทึกอุณหภูมิโดยใชค้อมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           200,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

811 36005450 วศ.
xx.99.36/12061000/005450

ชุดบนัทึกอุณหภูมิโดยใชค้อมพิวเตอร์ จอภาพ ยีห่อ้ คอมแพค รุ่น อีที 1420 คิว (ประเทศ
ไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

812 36005451 วศ.
xx.99.36/12061000/005451

ชุดบนัทึกอุณหภูมิโดยใชค้อมพิวเตอร์ หน่วยประมวลขอ้มูลกลางยีห่อ้ คอมพค รุ่น โปรลิ
เนีย 4/66 เอ็ม 240/ดบับลิว (ประเทศสิงคโปร์)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

813 36005452 วศ.
xx.99.36/12061100/005452

ชุดบนัทึกอุณหภูมิโดยใชค้อมพิวเตอร์ แป้นพิมพข์อ้มูลยีห่อ้ คอมแพค รุ่น อาร์ ที 101 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

814 36005453 วศ.
xx.99.36/12061100/005453

ชุดบนัทึกอุณหภูมิโดยใชค้อมพิวเตอร์ ชุดบนัทึกอุณหภูมิ ยีห่อ้ สตอเบอร์ร่ี รุ่น ที 11 และ 
เอ ซี พี ซี 16-66 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-ต.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

815 247450 36005464 วศ.
xx.99.36/12061100/005464

เคร่ืองขดัมนั (POLISHING MACHINE) เคร่ืองขดัมนั (POLISHING MACHINE) ยีห่อ้ 
JEANNIRTZ รุ่น PHONIX 3000/2 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           166,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

816 247549 36005465 วศ.
xx.99.36/12061100/005465

เคร่ืองขดัมนั (POLISHING MACHINE) เคร่ืองขดัมนั (POLISHING MACHINE) ยีห่อ้ 
JEANNIRTZ รุ่น PHONIX 3000/2 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           166,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

817 247379 36005466 วศ.
xx.99.36/12061100/005466

เคร่ืองขดัช้ึนงายโลหะวิทยา เคร่ืองขดัช้ึนงายโลหะวิทยา (GRINGING 
MACHINE) ยีห่อ้ JEANNIRTZ รุ่น PHOENIX 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           357,380.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

818 247493 36005467 วศ.
xx.99.36/12061100/005467

เคร่ืองขดัช้ึนงายโลหะวิทยา เคร่ืองขดัช้ึนงายโลหะวิทยา (GRINGING 
MACHINE) ยีห่อ้ JEANNIRTZ รุ่น PHOENIX 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           357,380.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



819 36005473 วศ.
xx.99.36/12061100/005473

ชุดทดลองการควบคุมแขนหุ่นยนต์ ชุดทดลองการควบคุมแขนหุ่นยนต ์(ROBOT ARM
 CONTROL)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           499,155.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

820 36005474 วศ.
xx.99.36/12061100/005474

ชุดทดลองการควบคุมแขนหุ่นยนต์ SCORBOT-ER VPLUS พร้อมกลอ้งถ่ายภาพ และ
 CONVEYOR (ประเทศสหรัฐอเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

821 36005515 วศ.
xx.99.36/12061100/005515

โตะปฏิบติัการระบบควบคุม โตะปฏิบติัการระบบควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

822 36005516 วศ.
xx.99.36/12061100/005516

โตะปฏิบติัการระบบควบคุม โตะปฏิบติัการระบบควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

823 36005517 วศ.
xx.99.36/12061100/005517

โตะปฏิบติัการระบบควบคุม โตะปฏิบติัการระบบควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

824 36005518 วศ.
xx.99.36/12061100/005518

โตะปฏิบติัการระบบควบคุม โตะปฏิบติัการระบบควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

825 36005519 วศ.
xx.99.36/12061100/005519

โตะปฏิบติัการระบบควบคุม โตะปฏิบติัการระบบควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

826 36005520 วศ.
xx.99.36/12061100/005520

โตะปฏิบติัการระบบควบคุม โตะปฏิบติัการระบบควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

827 36005521 วศ.
xx.99.36/12061100/005521

โตะปฏิบติัการระบบควบคุม โตะปฏิบติัการระบบควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

828 36005522 วศ.
xx.99.36/12061100/005522

โตะปฏิบติัการระบบควบคุม โตะปฏิบติัการระบบควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

829 36005523 วศ.
xx.99.36/12061100/005523

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

830 36005524 วศ.
xx.99.36/12061100/005524

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

831 36005525 วศ.
xx.99.36/12061100/005525

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

832 36005526 วศ.
xx.99.36/12061100/005526

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

833 36005527 วศ.
xx.99.36/12061100/005527

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

834 36005528 วศ.
xx.99.36/12061100/005528

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

835 36005529 วศ.
xx.99.36/12061100/005529

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

836 36005530 วศ.
xx.99.36/12061100/005530

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

837 36005531 วศ.
xx.99.36/12061100/005531

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

838 36005532 วศ.
xx.99.36/12061100/005532

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

839 36005533 วศ.
xx.99.36/12061100/005533

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



840 36005534 วศ.
xx.99.36/12061100/005534

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

841 36005535 วศ.
xx.99.36/12061100/005535

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

842 36005536 วศ.
xx.99.36/12061100/005536

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

843 36005537 วศ.
xx.99.36/12061100/005537

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

844 36005538 วศ.
xx.99.36/12061100/005538

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

845 36005539 วศ.
xx.99.36/12061100/005539

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

846 36005540 วศ.
xx.99.36/12061100/005540

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

847 36005541 วศ.
xx.99.36/12061100/005541

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

848 36005542 วศ.
xx.99.36/12061100/005542

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

849 36005543 วศ.
xx.99.36/12061100/005543

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

850 36005544 วศ.
xx.99.36/12061100/005544

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

851 36005545 วศ.
xx.99.36/12061100/005545

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

852 36005546 วศ.
xx.99.36/12061100/005546

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

853 36005547 วศ.
xx.99.36/12061100/005547

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

854 36005548 วศ.
xx.99.36/12061100/005548

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

855 36005549 วศ.
xx.99.36/12061100/005549

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

856 36005550 วศ.
xx.99.36/12061100/005550

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

857 36005551 วศ.
xx.99.36/12061100/005551

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

858 36005552 วศ.
xx.99.36/12061100/005552

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

859 36005553 วศ.
xx.99.36/12061100/005553

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

860 36005554 วศ.
xx.99.36/12061100/005554

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



861 36005555 วศ.
xx.99.36/12061100/005555

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

862 36005556 วศ.
xx.99.36/12061100/005556

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

863 36005557 วศ.
xx.99.36/12061100/005557

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

864 36005558 วศ.
xx.99.36/12061100/005558

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

865 36005559 วศ.
xx.99.36/12061100/005559

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

866 36005560 วศ.
xx.99.36/12061100/005560

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

867 36005561 วศ.
xx.99.36/12061100/005561

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

868 36005562 วศ.
xx.99.36/12061100/005562

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

869 36005563 วศ.
xx.99.36/12061100/005563

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

870 36005564 วศ.
xx.99.36/12061100/005564

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

871 36005565 วศ.
xx.99.36/12061100/005565

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

872 36005566 วศ.
xx.99.36/12061100/005566

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

873 36005567 วศ.
xx.99.36/12061100/005567

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

874 36005568 วศ.
xx.99.36/12061100/005568

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

875 36005569 วศ.
xx.99.36/12061100/005569

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

876 36005570 วศ.
xx.99.36/12061100/005570

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

877 36005571 วศ.
xx.99.36/12061100/005571

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

878 36005572 วศ.
xx.99.36/12061100/005572

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

879 36005573 วศ.
xx.99.36/12061100/005573

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

880 36005574 วศ.
xx.99.36/12061100/005574

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

881 36005575 วศ.
xx.99.36/12061100/005575

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



882 36005576 วศ.
xx.99.36/12061100/005576

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

883 36005577 วศ.
xx.99.36/12061100/005577

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

884 36005578 วศ.
xx.99.36/12061100/005578

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

885 36005579 วศ.
xx.99.36/12061100/005579

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

886 36005580 วศ.
xx.99.36/12061100/005580

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

887 36005581 วศ.
xx.99.36/12061100/005581

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

888 36005582 วศ.
xx.99.36/12061100/005582

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

889 36005583 วศ.
xx.99.36/12061100/005583

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

890 36005584 วศ.
xx.99.36/12061100/005584

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

891 36005585 วศ.
xx.99.36/12061100/005585

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

892 36005586 วศ.
xx.99.36/12061100/005586

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

893 36005587 วศ.
xx.99.36/12061100/005587

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

894 36005588 วศ.
xx.99.36/12061100/005588

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

895 36005589 วศ.
xx.99.36/12061100/005589

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

896 36005590 วศ.
xx.99.36/12061100/005590

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

897 36005591 วศ.
xx.99.36/12061100/005591

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

898 36005592 วศ.
xx.99.36/12061100/005592

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

899 36005593 วศ.
xx.99.36/12061100/005593

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

900 36005594 วศ.
xx.99.36/12061100/005594

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

901 36005595 วศ.
xx.99.36/12061100/005595

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

902 36005596 วศ.
xx.99.36/12061100/005596

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



903 36005597 วศ.
xx.99.36/12061100/005597

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

904 36005598 วศ.
xx.99.36/12061100/005598

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

905 36005599 วศ.
xx.99.36/12061100/005599

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

906 36005600 วศ.
xx.99.36/12061100/005600

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

907 36005601 วศ.
xx.99.36/12061100/005601

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

908 36005602 วศ.
xx.99.36/12061100/005602

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

909 36005603 วศ.
xx.99.36/12061100/005603

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

910 36005604 วศ.
xx.99.36/12061100/005604

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

911 36005605 วศ.
xx.99.36/12061100/005605

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

912 36005606 วศ.
xx.99.36/12061100/005606

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

913 36005607 วศ.
xx.99.36/12061100/005607

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

914 36005608 วศ.
xx.99.36/12061100/005608

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

915 36005609 วศ.
xx.99.36/12061100/005609

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

916 36005610 วศ.
xx.99.36/12061100/005610

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

917 36005611 วศ.
xx.99.36/12061100/005611

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

918 36005612 วศ.
xx.99.36/12061100/005612

โตะ๊ปฏิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

919 36005613 วศ.
xx.99.36/12061100/005613

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

920 36005614 วศ.
xx.99.36/12061100/005614

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

921 36005615 วศ.
xx.99.36/12061100/005615

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

922 36005616 วศ.
xx.99.36/12061100/005616

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

923 36005617 วศ.
xx.99.36/12061100/005617

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



924 36005618 วศ.
xx.99.36/12061100/005618

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

925 36005619 วศ.
xx.99.36/12061100/005619

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

926 36005620 วศ.
xx.99.36/12061100/005620

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

927 36005621 วศ.
xx.99.36/12061100/005621

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

928 36005622 วศ.
xx.99.36/12061100/005622

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

929 36005623 วศ.
xx.99.36/12061100/005623

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

930 36005624 วศ.
xx.99.36/12061100/005624

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

931 36005625 วศ.
xx.99.36/12061100/005625

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

932 36005626 วศ.
xx.99.36/12061100/005626

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

933 36005627 วศ.
xx.99.36/12061100/005627

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

934 36005628 วศ.
xx.99.36/12061100/005628

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

935 36005629 วศ.
xx.99.36/12061100/005629

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

936 36005630 วศ.
xx.99.36/12061100/005630

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

937 36005631 วศ.
xx.99.36/12061100/005631

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

938 36005632 วศ.
xx.99.36/12061100/005632

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

939 36005633 วศ.
xx.99.36/12061100/005633

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

940 36005634 วศ.
xx.99.36/12061100/005634

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

941 36005635 วศ.
xx.99.36/12061100/005635

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

942 36005636 วศ.
xx.99.36/12061100/005636

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

943 36005637 วศ.
xx.99.36/12061100/005637

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

944 36005638 วศ.
xx.99.36/12061100/005638

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



945 36005639 วศ.
xx.99.36/12061100/005639

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

946 36005640 วศ.
xx.99.36/12061100/005640

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

947 36005641 วศ.
xx.99.36/12061100/005641

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

948 36005642 วศ.
xx.99.36/12061100/005642

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

949 36005643 วศ.
xx.99.36/12061100/005643

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

950 36005644 วศ.
xx.99.36/12061100/005644

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

951 36005645 วศ.
xx.99.36/12061100/005645

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

952 36005646 วศ.
xx.99.36/12061100/005646

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

953 36005647 วศ.
xx.99.36/12061100/005647

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

954 36005648 วศ.
xx.99.36/12061100/005648

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

955 36005649 วศ.
xx.99.36/12061100/005649

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

956 36005650 วศ.
xx.99.36/12061100/005650

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

957 36005651 วศ.
xx.99.36/12061100/005651

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

958 36005652 วศ.
xx.99.36/12061100/005652

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

959 36005653 วศ.
xx.99.36/12061100/005653

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

960 36005654 วศ.
xx.99.36/12061100/005654

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

961 36005655 วศ.
xx.99.36/12061100/005655

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

962 36005656 วศ.
xx.99.36/12061100/005656

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

963 36005657 วศ.
xx.99.36/12061100/005657

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

964 36005658 วศ.
xx.99.36/12061100/005658

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

965 36005659 วศ.
xx.99.36/12061100/005659

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



966 36005660 วศ.
xx.99.36/12061100/005660

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

967 36005661 วศ.
xx.99.36/12061100/005661

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

968 36005662 วศ.
xx.99.36/12061100/005662

โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ โตะ๊อิเล็กทรอนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

969 36005663 วศ.
xx.99.36/12061100/005663

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ก ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

970 36005664 วศ.
xx.99.36/12061100/005664

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ก ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

971 36005665 วศ.
xx.99.36/12061100/005665

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ก ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

972 36005666 วศ.
xx.99.36/12061100/005666

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ข ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

973 36005667 วศ.
xx.99.36/12061100/005667

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ข ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

974 36005668 วศ.
xx.99.36/12061100/005668

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ข ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

975 36005669 วศ.
xx.99.36/12061100/005669

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ข ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

976 36005670 วศ.
xx.99.36/12061100/005670

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ข ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

977 36005671 วศ.
xx.99.36/12061100/005671

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ค ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

978 36005672 วศ.
xx.99.36/12061100/005672

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ค ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

979 36005673 วศ.
xx.99.36/12061100/005673

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ค ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

980 36005674 วศ.
xx.99.36/12061100/005674

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ค ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

981 36005675 วศ.
xx.99.36/12061100/005675

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลอง ชุด ง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

982 36005676 วศ.
xx.99.36/12061100/005676

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลอง ชุด ง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

983 36005677 วศ.
xx.99.36/12061100/005677

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลอง ชุด ง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

984 36005678 วศ.
xx.99.36/12061100/005678

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลอง ชุด ง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

985 36005679 วศ.
xx.99.36/12061100/005679

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด จ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

986 36005680 วศ.
xx.99.36/12061100/005680

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด จ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



987 36005681 วศ.
xx.99.36/12061100/005681

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด จ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

988 36005682 วศ.
xx.99.36/12061100/005682

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ฉ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

989 36005683 วศ.
xx.99.36/12061100/005683

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลองชุด ช ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

990 36005684 วศ.
xx.99.36/12061100/005684

โตะ๊ปฏิบติัการ CE & IE โตะ๊ทดลอง ชุด ซ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

991 36005685 วศ.คล.
02.36/12061100/005685

เคร่ืองวิเคราะห์ธาตุ (SPECTRO ANALYZER) 
ยีห่อ้ ARL รุ่น 3460 (236114)

เคร่ืองวิเคราะห์ธาตุ (SPECTRO ANALYZER) 
ยีห่อ้ ARL รุ่น 3460 (ประเทศสวิสเซอร์แลนด)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-พ.ย.-36 พร้อมใชง้าน         2,983,160.00 อุตสำหกำร 1  

992 36005735 วศ.คล.
02.36/12061100/005735

ชุดอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัส าหรับงานเช่ือม
แก๊สและไฟฟ้า

ชุดอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัส าหรับงานเช่ือม
แก๊สและไฟฟ้าเดินทอ่ พร้อมระบายอากาศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 13-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           640,250.00 อุตสำหกำร 1

993 36005736 วศ.คล.
02.36/12061100/005736

เคร่ืองผสมทรายโรงประลอง ยีห่อ้ RIDSDALE 
แบบ NO 10-LSM

เคร่ืองผสมทรายโรงประลอง ดงัน้ี 1)ยีห่อ้ 
RIDSDALE แบบ NO 10-LSM (ประเทศองักฤษ) 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           790,000.00 อุตสำหกำร 1

994 36005737 วศ.
xx.99.36/12061100/005737

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

995 36005738 วศ.
xx.99.36/12061100/005738

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

996 36005739 วศ.
xx.99.36/12061100/005739

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

997 36005740 วศ.
xx.99.36/12061100/005740

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

998 36005741 วศ.
xx.99.36/12061100/005741

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

999 36005742 วศ.
xx.99.36/12061100/005742

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

1000 36005743 วศ.
xx.99.36/12061100/005743

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

1001 36005744 วศ.
xx.99.36/12061100/005744

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

1002 36005745 วศ.
xx.99.36/12061100/005745

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

1003 36005746 วศ.
xx.99.36/12061100/005746

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

1004 36005747 วศ.
xx.99.36/12061100/005747

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

1005 36005748 วศ.
xx.99.36/12061100/005748

โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี โตะ๊เช่ือมแก๊สและเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 อุตสำหกำร 1

1006 36005750 วศ.
xx.99.36/12061100/005750

ชุดทดสอบความแขง็แรงคอนกรีต ชุดทดสอบความแขง็แรงคอนกรีต (POCKET 
CONCRETE PENETROMETER) รุ่น SF-53950

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,200.00 โยธำ 1

1007 36005751 วศ.
xx.99.36/12061100/005751

ปรอทวดัอุณหภูมิในหอ้งปฏิบติัการ ( ปรอทวดัอุณหภูมิในหอ้งปฏิบติัการ 
(LABORATORY THERMOMETER-30องศา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-ก.พ.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1008 36005752 วศ.
xx.99.36/12061100/005752

เคร่ืองทดสอบหาค่าความขน้เหลวของดินแบบใช้
กรวย

เคร่ืองทดสอบหาค่าความขน้เหลวของดินแบบใช้
กรวย (PONE PENETROMETER)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-ก.พ.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             62,500.00 โยธำ 1

1009 36005753 วศ.
xx.99.36/12061100/005753

เคร่ืองอดัพลาสติกส าหรับงานโลหะวิทยา เคร่ืองอดัพลาสติกส าหรับงานโลหะวิทยา ยีห่อ้ 
JEANWIRTZ รุ่น HYDROPRESS M

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           164,780.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1010 36005778 วศ.
xx.99.36/12060400/005778

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1011 36005779 วศ.
xx.99.36/12060400/005779

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1012 36005780 วศ.
xx.99.36/12060400/005780

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1013 36005781 วศ.
xx.99.36/12060400/005781

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1014 36005782 วศ.
xx.99.36/12060400/005782

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1015 36005783 วศ.
xx.99.36/12060400/005783

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1016 36005784 วศ.
xx.99.36/12060400/005784

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1017 36005785 วศ.
xx.99.36/12060400/005785

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1018 36005786 วศ.
xx.99.36/12060400/005786

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1019 36005787 วศ.
xx.99.36/12060400/005787

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1020 36005788 วศ.
xx.99.36/12060400/005788

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1021 36005789 วศ.
xx.99.36/12060400/005789

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1022 36005790 วศ.
xx.99.36/12060400/005790

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1023 36005791 วศ.
xx.99.36/12060400/005791

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ไมโครโฟนคอห่านและล าโพง ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น 
LBB 3350/04

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,962.28 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1024 36005792 วศ.
xx.99.36/12060400/005792

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ชุดเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 120 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS 
รุ่น LBB 1213/30

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1025 36005793 วศ.
xx.99.36/12060400/005793

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ชุดเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 120 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS 
รุ่น LBB 1213/30

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1026 36005794 วศ.
xx.99.36/12060400/005794

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ชุดเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 120 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS 
รุ่น LBB 1213/30

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1027 36005795 วศ.
xx.99.36/12060400/005795

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน เคร่ืองเล่นและบนัทึกเสียง ยีห่อ้ PIONEER รุ่น 
CT-S 120

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1028 36005796 วศ.
xx.99.36/12060400/005796

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน เคร่ืองเล่นและบนัทึกเสียง ยีห่อ้ PIONEER รุ่น 
CT-S 120

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



1029 36005797 วศ.
xx.99.36/12060400/005797

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน เคร่ืองเล่นและบนัทึกเสียง ยีห่อ้ PIONEER รุ่น 
CT-S 120

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1030 36005798 วศ.
xx.99.36/12060400/005798

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพง ขนาด 24 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น LBC 
304/01

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1031 36005799 วศ.
xx.99.36/12060400/005799

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพง ขนาด 24 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น LBC 
304/01

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1032 36005800 วศ.
xx.99.36/12060400/005800

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพง ขนาด 24 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น LBC 
304/01

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,196.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1033 36005801 วศ.
xx.99.36/12060400/005801

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน เคร่ืองขยายเสียงขนาด 120 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น
 LBB 1231/30

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1034 36005802 วศ.
xx.99.36/12060400/005802

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน เคร่ืองขยายเสียงขนาด 120 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น
 LBB 1231/30

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1035 36005803 วศ.
xx.99.36/12060400/005803

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน เคร่ืองขยายเสียงขนาด 120 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น
 LBB 1231/30

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1036 36005804 วศ.
xx.99.36/12060400/005804

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน เคร่ืองขยายเสียงขนาด 120 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น
 LBB 1231/30

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1037 36005805 วศ.
xx.99.36/12060400/005805

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน เคร่ืองขยายเสียงขนาด 120 วตัต ์ยีห่อ้ PHILIPS รุ่น
 LBB 1231/30

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1038 36005806 วศ.
xx.99.36/12060400/005806

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1039 36005807 วศ.
xx.99.36/12060400/005807

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1040 36005808 วศ.
xx.99.36/12060400/005808

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1041 36005809 วศ.
xx.99.36/12060400/005809

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1042 36005810 วศ.
xx.99.36/12060400/005810

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1043 36005811 วศ.
xx.99.36/12060400/005811

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1044 36005812 วศ.
xx.99.36/12060400/005812

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1045 36005813 วศ.
xx.99.36/12060400/005813

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1046 36005814 วศ.
xx.99.36/12060400/005814

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1047 36005815 วศ.
xx.99.36/12060400/005815

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงหนกั ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-D698D 7 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1048 36005816 วศ.
xx.99.36/12060400/005816

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงกลาง ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-X 35 V E693 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1049 36005817 วศ.
xx.99.36/12060400/005817

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงกลาง ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-X 35 V E693 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



1050 36005818 วศ.
xx.99.36/12060400/005818

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงกลาง ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-X 35 V E693 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1051 36005819 วศ.
xx.99.36/12060400/005819

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงกลาง ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-X 35 V E693 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1052 36005820 วศ.
xx.99.36/12060400/005820

ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 30 คน ล าโพงกลาง ยีห่อ้ PIONEER รุ่น S-X 35 V E693 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ธ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

1053 36005973 วศ.
xx.99.36/12061100/005973

เคร่ืองทดสอบแรงเฉือยของดินในหอ้งปฏิบติัการ
และในสนาม

เคร่ืองทดสอบแรงเฉือยของดินในหอ้งปฏิบติัการ
และในสนาม

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           168,978.00 โยธำ 1

1054 36005974 วศ.คล.
03.36/12061100/005974

เคร่ืองทดสอบการบดอดัดินหาค่าความหนาแน่น 
(ยีห่อ้ ELE รุ่น EL24-9095101)

เคร่ืองทดสอบการบดอดัดินหาค่าความหนาแน่น 
(Soil Compation Test) ยีห่อ้ ELE รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           164,978.00 โยธำ 1

1055 36005975 วศ.
xx.99.36/12061100/005975

เคร่ืองมือทดสอบหาค่า CBR ในสานม เคร่ืองมือทดสอบหาค่า CBR ในสานม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             86,440.00 โยธำ 1

1056 36005976 วศ.
xx.99.36/12061100/005976

ชุดทดลองหาขนาดของเมด็ดินโดยวิธีร่อนตะแกรง ชุดทดลองหาขนาดของเมด็ดินโดยวิธีร่อนตะแกรง
 ยีห่อ้ ENDECOTTS รุ่น EFL 1 MK 3 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน              64,400.00 โยธำ 1

1057 36005977 วศ.
xx.99.36/12061100/005977

ชุดทดสอบหา SPECIFIC GRAVITY ของดิน ชุดทดสอบหา SPECIFIC GRAVITY ของดิน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             70,560.00 โยธำ 1

1058 36005979 วศ.
xx.99.36/12061100/005979

เคร่ืองมือวดับีโอดี (BOD) ยีห่อ้ YSI รุ่น YSI 58 เคร่ืองมือวดับีโอดี (BOD) ยีห่อ้ YSI รุ่น YSI 58 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

11-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน            331,464.00 โยธำ 1

1059 36005980 วศ.
xx.99.36/12061100/005980

เคร่ืองมือวดัปริมาณแบคทีเรียในน ้า เคร่ืองมือวดัปริมาณแบคทีเรียในน ้า ยีห่อ้ 
SHEL-LAB รุ่น 1535 (ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

11-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน            130,500.00 โยธำ 1

1060 36005981 วศ.
xx.99.36/12061100/005981

เคร่ืองทดสอบการจบัตวัของตะกอน เคร่ืองทดสอบการจบัตวัของตะกอน ยีห่อ้ 
THOMAS รุ่น 8597 M 34 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

11-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             88,408.75 โยธำ 1

1061 36005982 วศ.
xx.99.36/12061100/005982

เคร่ืองกลัน่ไนโตรเจน เคร่ืองกลัน่ไนโตรเจน ยีห่อ้ BUCRI รุ่น B-323 
(ประเทศสวิสเซอร์แลนด)์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

11-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน            328,200.00 โยธำ 1

1062 36005983 วศ.
xx.99.36/12061100/005983

เคร่ืองทดสอบความกระดา้งและความเคม็ของน ้า เคร่ืองทดสอบความกระดา้งและความเคม็ของน ้า 
ยีห่อ้ YSI รุ่น 33-S-C-t (แระเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

11-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             41,944.00 โยธำ 1

1063 36005984 วศ.
xx.99.36/12061100/005984

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเล็ก เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1064 36005985 วศ.
xx.99.36/12061100/005985

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1065 36005986 วศ.
xx.99.36/12061100/005986

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1066 36005987 วศ.
xx.99.36/12061100/005987

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1067 36005988 วศ.
xx.99.36/12061100/005988

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1068 36005989 วศ.
xx.99.36/12061100/005989

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1069 36005990 วศ.
xx.99.36/12061100/005990

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1070 36005991 วศ.
xx.99.36/12061100/005991

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1



1071 36005992 วศ.
xx.99.36/12061100/005992

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1072 36005993 วศ.
xx.99.36/12061100/005993

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1073 36005994 วศ.
xx.99.36/12061100/005994

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1074 36005995 วศ.
xx.99.36/12061100/005995

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1075 36005996 วศ.
xx.99.36/12061100/005996

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1076 36005997 วศ.
xx.99.36/12061100/005997

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1077 36005998 วศ.
xx.99.36/12061100/005998

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1078 36005999 วศ.
xx.99.36/12061100/005999

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1079 36006000 วศ.
xx.99.36/12061100/006000

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1080 36006001 วศ.
xx.99.36/12061100/006001

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1081 36006002 วศ.
xx.99.36/12061100/006002

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1082 36006003 วศ.
xx.99.36/12061100/006003

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1083 36006004 วศ.
xx.99.36/12061100/006004

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1084 36006005 วศ.
xx.99.36/12061100/006005

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1085 36006006 วศ.
xx.99.36/12061100/006006

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1086 36006007 วศ.
xx.99.36/12061100/006007

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1087 36006008 วศ.
xx.99.36/12061100/006008

เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ เคร่ืองอ่านแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศขนาดเบก็ 
(Pocket Miror Sterepscope) ยีห่อ้ WILDรุ่น TSPI 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                7,425.00 โยธำ 1

1088 36006009 วศ.
xx.99.36/12061100/006009

เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI 
รุ่น KP-27 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                8,523.00 โยธำ 1

1089 36006010 วศ.
xx.99.36/12061100/006010

เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI 
รุ่น KP-27 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                8,523.00 โยธำ 1

1090 36006011 วศ.
xx.99.36/12061100/006011

เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI 
รุ่น KP-27 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                8,523.00 โยธำ 1

1091 36006012 วศ.
xx.99.36/12061100/006012

เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI 
รุ่น KP-27 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                8,523.00 โยธำ 1



1092 36006013 วศ.
xx.99.36/12061100/006013

เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI เคร่ืองวดัพ้ืนท่ี (PLANIMETER) ยีห่อ้ KOIZUMI 
รุ่น KP-27 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                8,523.00 โยธำ 1

1093 36006022 วศ.
xx.99.36/12061100/006022

เคร่ืองมือมาร์เซลลล์ เคร่ืองมอมาร์เซลลล์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-พ.ค.-37 พร้อมใชง้าน            449,490.00 โยธำ 1

1094 36006023 วศ.
xx.99.36/12061100/006023

ตูอ้บมือแอลพลัส์ ตูอ้บแอลพลัส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,316.00 โยธำ 1

1095 36006027 วศ.
xx.99.36/12061100/006027

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1096 36006028 วศ.
xx.99.36/12061100/006028

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1097 36006029 วศ.
xx.99.36/12061100/006029

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1098 36006030 วศ.
xx.99.36/12061100/006030

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1099 36006031 วศ.
xx.99.36/12061100/006031

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1100 36006032 วศ.
xx.99.36/12061100/006032

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1101 36006033 วศ.
xx.99.36/12061100/006033

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1102 36006034 วศ.
xx.99.36/12061100/006034

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1103 36006035 วศ.
xx.99.36/12061100/006035

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1104 36006036 วศ.
xx.99.36/12061100/006036

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1105 36006037 วศ.
xx.99.36/12061100/006037

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1106 36006038 วศ.
xx.99.36/12061100/006038

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1107 36006039 วศ.
xx.99.36/12061100/006039

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1108 36006040 วศ.
xx.99.36/12061100/006040

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1109 36006041 วศ.
xx.99.36/12061100/006041

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1110 36006042 วศ.
xx.99.36/12061100/006042

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1111 36006043 วศ.
xx.99.36/12061100/006043

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1112 36006044 วศ.
xx.99.36/12061100/006044

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1113 36006045 วศ.
xx.99.36/12061100/006045

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1114 36006046 วศ.
xx.99.36/12061100/006046

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1115 36006047 วศ.
xx.99.36/12061100/006047

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1116 36006048 วศ.
xx.99.36/12061100/006048

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1117 36006049 วศ.
xx.99.36/12061100/006049

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1118 36006050 วศ.
xx.99.36/12061100/006050

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1119 36006051 วศ.
xx.99.36/12061100/006051

เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ เคร่ืองมิลท าแบบหล่อดว้ยมือ ยีห่อ้ ไทยแบบไทย 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1120 36006053 วศ.คล.
01.36/12061100/006053

แบบจ าลองสายอาหกาศ (ANTENNA SYSTEM 
DEMONSTRATOR)

แบบจ าลองสายอาหกาศ (ANTENNA SYSTEM 
DEMONSTRATOR) ยีห่อ้ Leybold รุ่น MTS 7.6 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           350,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

1121 36006054 วศ.
xx.99.36/12061100/006054

ชุดทดลองสายส่งทางการส่ือสาร (Transmission 
Line Lab System)

ชุดทดลองสายส่งทางการส่ือสาร (Transmission 
Line Lab System) ยีห่อ้ Leybold รุ่น TFS. 7.2.4. 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           150,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1122 36006055 วศ.
xx.99.36/12061100/006055

ชุดทดลองอุปกรณ์ทางดา้นแสง(Project in Fiber 
Options.)

ชุดทดลองอุปกรณ์ทางดา้นแสง(Project in Fiber 
Options.) ยีห่อ้ Leybold รุ่น TPS. 7.2.4.4. และ TPS

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           270,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1123 36006056 วศ.
xx.99.36/12061100/006056

เคร่ืองมือทดสอบหาค่าความหนืดแบบดิเนเมติก เคร่ืองมือทดสอบหาค่าความหนืดแบบดิเนเมติก
(Kinematic Viscosity of Asphalt)ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           682,000.00 โยธำ 1

1124 36006057 วศ.
xx.99.36/12061100/006057

เคร่ืองมือทดสอบหาอตัราการยดิดึงของแอสฟัลย์ เคร่ืองมือทดสอบหาอตัราการยดิดึงของแอสฟัลย ์
(Ductiolometer) ยีห่อ้ WF รุ่น WF 74012, 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-พ.ค.-37 พร้อมใชง้าน            233,000.00 โยธำ 1

1125 36006058 วศ.
xx.99.36/12061100/006058

เคร่ืองมือทดสอบค่าความหนืดแบบ เซโบลทท์มูอล
 (SAYBLOT VISCOMITER0)

เคร่ืองมือทดสอบค่าความหนืดแบบ เซโบลทท์มูอล
 (SAYBLOT VISCOMITER0) ยีห่อ้ WF รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           284,000.00 โยธำ 1

1126 36006061 วศ.คล.
03.36/12061100/006061

เคร่ืองมือทดสอบหาจุดติดและจุดวาบไฟของยาง
มะตอย

เคร่ืองมือทดสอบหาจุดติดและจุดวาบไฟของยาง
มะตอย (FLASH AND FIRE DOINYTESTER) 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-พ.ค.-37 พร้อมใชง้าน              93,000.00 โยธำ 1

1127 36006063 วศ.คล.
03.36/12061100/006063

เคร่ืองมือทดสอบการสูญเสียเม่ือไดรั้บความร้อน
ของยางแอสฟัลท์

เคร่ืองมือทดสอบการสูญเสียเม่ือไดรั้บความร้อน
ของยางแอสฟัลท ์ยีห่อ้ WF รุ่น WF 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-พ.ค.-37 พร้อมใชง้าน            153,400.00 โยธำ 1

1128 36006065 วศ.คล.
03.36/12061100/006065

เคร่ืองมือทดสอบหาค่าการทะลุทะลวงของแอส
ฟัลท์

เคร่ืองมือทดสอบหาค่าการทะลุทะลวงของแอส
ฟัลท ์(STANDARD PENETROMETER) ยีห่อ้ WF

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-พ.ค.-37 พร้อมใชง้าน              63,500.00 โยธำ 1

1129 36006066 วศ.คล.
05.36/12061100/006066

ชุดทดสอบเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง ยีห่อ้ ESSOM
 รุ่น NH 11-2

ชุดทดสอบเคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง ยีห่อ้ ESSOM
 รุ่น NH 11-2 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           200,000.00 เคร่ืองกล 1

1130 36006067 วศ.
xx.99.36/12061100/006067

ชุดทดสอบกงัหนัและเพลตนั ชุดทดสอบกงัหนัและเพลตนั ยีห่อ้ ESSOM รุ่น 
MH 2210 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           395,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1131 36006068 วศ.
xx.99.36/12061100/006068

ชุดทดสอบกงัหนัแบบฟรานซิส ชุดทดสอบกงัหนัแบบฟรานซิส ยีห่อ้ ESSOM รุ่น
 MH 2305 (FRANCIS TURBINE) (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           350,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1132 36006069 วศ.
xx.99.36/12061100/006069

ชุดกงัหนัน ้าขนาดเล็ก ชุดกงัหนัน ้าขนาดเล็ก ยีห่อ้ ESSOM รุ่น MH 2410 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           350,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1133 36006071 วศ.
xx.99.36/12061100/006071

เคร่ืองวิเคราะห์รูปแบบการติดต่อของส ญญาณ เคร่ืองวิเคราะห์รูปแบบการติดต่อของส ญญาณ 
(PROTOCOL ANALYZER) ยีห่อ้ HEWLETT 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           599,945.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1134 36006189 วศ.
xx.99.36/12061100/006189

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊ปฏิบติัการ Machine -โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ
เคร่ืองกลไฟฟ้า กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           115,750.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1135 36006190 วศ.
xx.99.36/12061100/006190

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊ปฏิบติัการ Machine -โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ
เคร่ืองกลไฟฟ้า กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           115,750.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1136 36006191 วศ.
xx.99.36/12061100/006191

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 780มม. ดดยมี
ไฟ้กระแสสลบั 3เฟส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1137 36006192 วศ.
xx.99.36/12061100/006192

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 780มม. ดดยมี
ไฟ้กระแสสลบั 3เฟส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1138 36006193 วศ.
xx.99.36/12061100/006193

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 780มม. ดดยมี
ไฟ้กระแสสลบั 3เฟส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1139 36006194 วศ.
xx.99.36/12061100/006194

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 780มม. ดดยมี
ไฟ้กระแสสลบั 3เฟส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1140 36006195 วศ.
xx.99.36/12061100/006195

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 780มม. ดดยมี
ไฟ้กระแสสลบั 3เฟส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1141 36006196 วศ.
xx.99.36/12061100/006196

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 780มม. ดดยมี
ไฟ้กระแสสลบั 3เฟส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1142 36006197 วศ.
xx.99.36/12061100/006197

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 780มม. ดดยมี
ไฟ้กระแสสลบั 3เฟส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1143 36006198 วศ.
xx.99.36/12061100/006198

โตะ๊ปฏิบติัการ Machine โตะ๊กวา้ง 900มม. ยาว 1825มม. สูง 780มม. ดดยมี
ไฟ้กระแสสลบั 3เฟส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1144 36006199 วศ.คล.
04.36/12061100/006199

โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           235,999.20 เคมี 1

1145 36006200 วศ.คล.
04.36/12061100/006200

โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           235,999.20 เคมี 1

1146 36006201 วศ.คล.
04.36/12061100/006201

โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           235,999.20 เคมี 1

1147 36006202 วศ.คล.
04.36/12061100/006202

โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           235,999.20 เคมี 1

1148 36006203 วศ.คล.
04.36/12061100/006203

โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           235,999.20 เคมี 1

1149 36006204 วศ.คล.
04.36/12061100/006204

โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           235,999.20 เคมี 1

1150 36006205 วศ.คล.
04.36/12061100/006205

โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ปฏิบติัการเคมีพร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ก.พ.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           235,999.20 เคมี 1

1151 36006220 วศ.
xx.99.36/12061100/006220

เคร่ืองวดัๆล่ความช้ืน ยีห่อ้ RIDSALE DIETERT เคร่ืองวดัๆล่ความช้ืน ยีห่อ้ RIDSALE DIETERT(
ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-มี.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             76,612.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1152 36007512 วศ.คล.
03.36/12061100/007512

อุปกรณ์กดตวัอยา่งการทดสอบ Marshall ยีห่อ้ WF
 Model No.72455 S/N. 98319-3

อุปกรณ์กดตวัอยา่งการทดสอบ Marshall ยีห่อ้ WF
 Model No.72455 S/N. 98319-3

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ส.ค.-59 พร้อมใชง้าน            449,400.00 โยธำ 1

1153 36008642 วศ.คล.
99.36/12061700/008642

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 34000 BTU. 
S/N921120328

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 34000 BTU. 
S/N921120328 อ านวยการ ชั้น 2 205-1/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1154 36008643 วศ.คล.
99.36/12061700/008643

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 34000 BTU. 
S/N921120330

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 34000 BTU. 
S/N921120330 อ านวยการ ชั้น 2 205-1/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1155 36008644 วศ.คล.
99.36/12061700/008644

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 34000 BTU. 
S/N921120324

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 34000 BTU. 
S/N921120324 อ านวยการ ชั้น 2 205-1/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1156 36008645 วศ.คล.
99.36/12061700/008645

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 34000 BTU. 
S/N92118508

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 34000 BTU. 
S/N92118508 อ านวยการ ชั้น2 จนท.คอมฯ 206/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1157 36008648 วศ.คล.
99.36/12061700/008648

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120327

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120327 อ านวยการ 507 จนท.ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1158 36008649 วศ.คล.
99.36/12061700/008649

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120325

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120325 อ านวยการ 507 จนท.ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1159 36008650 วศ.คล.
99.36/12061700/008650

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120432

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120432 อ านวยการ 507 จนท.ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1160 36008651 วศ.คล.
99.36/12061700/008651

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120434

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120434 อ านวยการ 507 จนท.ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1161 36008652 วศ.คล.
99.36/12061700/008652

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120442

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120442 อ านวยการ 507 จนท.ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1162 36008671 วศ.คล.
99.36/12061700/008671

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120409

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120409 อ านวยการ717 หอ้งสนัทนาการ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1163 36008672 วศ.คล.
99.36/12061700/008672

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120323

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120323 อ านวยการ717 หอ้งสนัทนาการ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1164 36008673 วศ.คล.
99.36/12061700/008673

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120416

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120416 อ านวยการ717 หอ้งสนัทนาการ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1165 36008674 วศ.คล.
99.36/12061700/008674

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120320

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120320 อ านวยการ717 หอ้งสนัทนาการ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1166 36008675 วศ.คล.
99.36/12061700/008675

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120329

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120329 อ านวยการ717 หอ้งสนัทนาการ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1167 36008676 วศ.คล.
99.36/12061700/008676

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120332

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120332 อ านวยการ717 หอ้งสนัทนาการ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1168 36008677 วศ.คล.
99.36/12061700/008677

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N921118515

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N921118515 อ านวยการ ชั้น 7 โถงหนา้ลิฟท ์ตวั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1169 36008678 วศ.คล.
99.36/12061700/008678

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921110322

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921110322 อ านวยการ ชั้น 7 โถงหนา้ลิฟท ์ตวั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1170 36008679 วศ.คล.
99.36/12061700/008679

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N921118507

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N921118507 อ านวยการ ชั้น 7 โถงหนา้ลิฟท ์ตวั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1171 36008680 วศ.คล.
99.36/12061700/008680

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120331

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120331 อ านวยการ ชั้น 7 โถงหนา้ลิฟท ์ตวั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1172 36008681 วศ.คล.
99.36/12061700/008681

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120319

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 040000 BTU. 
S/N921120319 อ านวยการ ชั้น 7 โถงหนา้ลิฟท ์ตวั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1173 36008682 วศ.คล.
99.36/12061700/008682

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120440

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120440 อ านวยการ ชั้น 7 โถงหนา้ลิฟท ์ตวั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1174 36008683 วศ.คล.
99.36/12061700/008683

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120439

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N921120439 อ านวยการ ชั้น 7 โถงหนา้ลิฟท ์ตวั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1175 36008699 วศ.คล.
99.36/12061700/008699

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 023500 BTU. 
S/N9507002278

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 023500 BTU. 
S/N9507002278 Shop ME ชั้น 2 2/7

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1176 36008700 วศ.คล.
99.36/12061700/008700

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 032000 BTU. 
S/N9507002277

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 032000 BTU. 
S/N9507002277 Shop ME ชั้น 2 ตวัท่ี 8 2/8

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1177 36008701 วศ.คล.
99.36/12061700/008701

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 038000 BTU. 
S/N9507002161

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 038000 BTU. 
S/N9507002161 Shop ME ชั้น 2 ตวัท่ี 9 2/9

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1178 36008702 วศ.คล.
99.36/12061700/008702

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027011 BTU. 
S/N931005496

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027011 BTU. 
S/N931005496 Shop IE ชั้น 2 2/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 19-พ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1179 36008703 วศ.คล.
99.36/12061700/008703

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027012 BTU. 
S/N931005497

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027012 BTU. 
S/N931005497 Shop IE ชั้น 2 2/5

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-พ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1180 36008704 วศ.คล.
99.36/12061700/008704

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027013 BTU. 
S/N931005498

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027013 BTU. 
S/N931005498 Shop IE ชั้น 2 2/6

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 21-พ.ค.-36 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1181 36008713 วศ.คล.
99.37/12061700/008713

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. 
S/N941013363

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. 
S/N941013363 อ านวยการ 402 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1182 36008714 วศ.คล.
99.37/12061700/008714

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. 
S/N941013338

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. 
S/N941013338 อ านวยการ 402 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1183 36008715 วศ.คล.
99.37/12061700/008715

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. 
S/N941015354

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. 
S/N941015354 อ านวยการ 402 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1184 36008716 วศ.คล.
99.37/12061700/008716

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. 
S/N941013349

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. 
S/N941013349 อ านวยการ 402 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1185 36008717 วศ.คล.
99.37/12061700/008717

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N940902037

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N940902037 อ านวยการ 403 หอ้งภาคฯอุตฯ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1186 36008718 วศ.คล.
99.37/12061700/008718

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N940902044

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N940902044 อ านวยการ 403 หอ้งภาคฯอุตฯ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1187 36008719 วศ.คล.
99.37/12061700/008719

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N940902041

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N940902041 อ านวยการ 403 หอ้งภาคฯอุตฯ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1188 36008720 วศ.คล.
99.37/12061700/008720

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930909224

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930909224 อ านวยการ 404 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1189 36008721 วศ.คล.
99.37/12061700/008721

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911284

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911284 อ านวยการ 404 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1190 36008722 วศ.คล.
99.37/12061700/008722

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930902222

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930902222 อ านวยการ 404 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1191 36008723 วศ.คล.
99.37/12061700/008723

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911253

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911253 อ านวยการ 404 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1192 36008724 วศ.คล.
99.37/12061700/008724

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930909229

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930909229 อ านวยการ 405 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1193 36008725 วศ.คล.
99.37/12061700/008725

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911259

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911259 อ านวยการ 405 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1194 36008726 วศ.คล.
99.37/12061700/008726

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930909231

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930909231 อ านวยการ 405 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1195 36008727 วศ.คล.
99.37/12061700/008727

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930909223

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930909223 อ านวยการ 405 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1196 36008728 วศ.คล.
99.37/12061700/008728

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911252

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911252 อ านวยการ 406 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1197 36008729 วศ.คล.
99.37/12061700/008729

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911254

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911254 อ านวยการ 406 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1198 36008730 วศ.คล.
99.37/12061700/008730

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009301

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009301 อ านวยการ 412 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1199 36008731 วศ.คล.
99.37/12061700/008731

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009299

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009299 อ านวยการ 412 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1200 36008732 วศ.คล.
99.37/12061700/008732

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009308

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009308 อ านวยการ 412 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1201 36008733 วศ.คล.
99.37/12061700/008733

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009307

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009307 อ านวยการ 412 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1202 36008734 วศ.คล.
99.37/12061700/008734

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009292

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009292 อ านวยการ 408 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1203 36008735 วศ.คล.
99.37/12061700/008735

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009302

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009302 อ านวยการ 408 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1204 36008736 วศ.คล.
99.37/12061700/008736

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009296

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009296 อ านวยการ 409 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1205 36008737 วศ.คล.
99.37/12061700/008737

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009294

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009294 อ านวยการ 409 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1206 36008738 วศ.คล.
99.37/12061700/008738

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009309

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009309 อ านวยการ 409 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1207 36008739 วศ.คล.
99.37/12061700/008739

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911255

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911255 อ านวยการ 409 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1208 36008740 วศ.คล.
99.37/12061700/008740

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009303

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009303 อ านวยการ 410 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1209 36008741 วศ.คล.
99.37/12061700/008741

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009293

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009293 อ านวยการ 410 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1210 36008742 วศ.คล.
99.37/12061700/008742

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009306

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009306 อ านวยการ 410 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1211 36008743 วศ.คล.
99.37/12061700/008743

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009295

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009295 อ านวยการ 410 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1212 36008744 วศ.คล.
99.37/12061700/008744

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 13000 BTU. 
S/N931019434

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 13000 BTU. 
S/N931019434 อ านวยการ 323 (Labภาคอุตฯ) 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1213 36008745 วศ.คล.
99.37/12061700/008745

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931019454

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931019454 อ านวยการ 323 (Labภาคอุตฯ) 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1214 36008746 วศ.คล.
99.37/12061700/008746

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 28000 BTU. 
S/N970707783

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 28000 BTU. 
S/N970707783 อ านวยการ 323 (Labภาคอุตฯ) 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1215 36008747 วศ.คล.
99.37/12061700/008747

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 36000 BTU. 
S/N970707784

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 36000 BTU. 
S/N970707784 อ านวยการ 323 (Labภาคอุตฯ) 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1216 36008748 วศ.คล.
99.37/12061700/008748

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 36000 BTU. 
S/N970707785

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 36000 BTU. 
S/N970707785 อ านวยการ 323 (Labภาคอุตฯ) 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1217 36008749 วศ.คล.
99.37/12061700/008749

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 28000 BTU. 
S/N970707786

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 28000 BTU. 
S/N970707786 อ านวยการ 323 (Labภาคอุตฯ) 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1218 36008750 วศ.คล.
99.37/12061700/008750

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N130951593

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N130951593 อ านวยการ 324 (Lab เคมีฯ) 324/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1219 36008751 วศ.คล.
99.37/12061700/008751

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N130951593

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N130951593 อ านวยการ 324 (Lab เคมีฯ) 324/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1220 36008752 วศ.คล.
99.37/12061700/008752

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 018000 BTU. 
S/N-

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 018000 BTU. 
S/N- อ านวยการ 324 (Lab เคมีฯ) 324/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1221 36008753 วศ.คล.
99.37/12061700/008753

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N931019441

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N931019441 อ านวยการ 325 (Lab เคมีฯ) 325-1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1222 36008754 วศ.คล.
99.37/12061700/008754

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N940902038

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N940902038 อ านวยการ 403 หอ้งภาคฯอุตฯ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1223 36008755 วศ.คล.
99.37/12061700/008755

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019492

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019492 อ านวยการ 407 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1224 36008756 วศ.คล.
99.37/12061700/008756

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931005496

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931005496 อ านวยการ 407 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1225 36008757 วศ.คล.
99.37/12061700/008757

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 028000 BTU. 
S/N931005505

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 028000 BTU. 
S/N931005505 อ านวยการ 407 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1226 36008758 วศ.คล.
99.37/12061700/008758

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N93109155

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N93109155 อ านวยการ 407 หอ้งพกัอาจารย ์407/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1227 36008759 วศ.คล.
99.37/12061700/008759

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 028000 BTU. 
S/N931005512

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 028000 BTU. 
S/N931005512 อ านวยการ 407 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1228 36008760 วศ.คล.
99.37/12061700/008760

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N93109435

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N93109435 อ านวยการ 407 หอ้งพกัอาจารย ์407/6

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1229 36008761 วศ.คล.
99.37/12061700/008761

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009305

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009305 อ านวยการ 414 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1230 36008762 วศ.คล.
99.37/12061700/008762

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930920286

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930920286 อ านวยการ 414 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1231 36008763 วศ.คล.

99.37/12061700/008763
เคร่ืองปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK 027000 BTU. 

S/N931101554

เคร่ืองปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK 027000 BTU. 

S/N931101554 อ านวยการ 418 ห้องพักอาจารย์ 

ครุภณัฑ์

ประจ าอาคาร

งบคลัง 04-ม.ีค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1232 36008764 วศ.คล.
99.37/12061700/008764

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931101556

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931101556 อาคารอ านวนการ หอ้ง 212 งาน

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1233 36008765 วศ.คล.
99.37/12061700/008765

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 25000 
BTU. S/NKF2555040088

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 25000 
BTU. S/NKF2555040088 อ านวยการ หอ้ง 212 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1234 36008766 วศ.คล.
99.37/12061700/008766

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 25000 
BTU. S/NKF2555040086

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 25000 
BTU. S/NKF2555040086 อ านวยการ หอ้ง 212 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1235 36008767 วศ.คล.
99.37/12061700/008767

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009300

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009300 อ านวยการ 413 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1236 36008768 วศ.คล.
99.37/12061700/008768

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911246

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N930911246 อ านวยการ 413 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1237 36008769 วศ.คล.
99.37/12061700/008769

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009298

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009298 อ านวยการ 413 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1238 36008770 วศ.คล.
99.37/12061700/008770

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009304

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N931009304 อ านวยการ 413 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-ส.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1239 36008771 วศ.คล.
99.37/12061700/008771

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027014 BTU. 
S/N931005499

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027014 BTU. 
S/N931005499 Shop IE ชั้น 2 2/7

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 22-พ.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1240 36008772 วศ.คล.
99.37/12061700/008772

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 20000 BTU. 
S/N921118506

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 20000 BTU. 
S/N921118506 อ านวยการ 202-9

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1241 36008773 วศ.คล.
99.37/12061700/008773

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. S/N - เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 20000 BTU. S/N - 
อ านวยการ ชั้น 2 202-10

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1242 36008774 วศ.คล.
99.37/12061700/008774

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 36000 BTU. 
S/N931206707

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 36000 BTU. 
S/N931206707 อ านวยการ 212 (นากาโอกะ) 212/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1243 36008775 วศ.คล.
99.37/12061700/008775

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 13000 BTU. 
S/N931206707

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 13000 BTU. 
S/N931206707 อ านวยการ 212 (นากาโอกะ) 212/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1244 36008776 วศ.คล.
99.37/12061700/008776

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 36000 BTU. 
S/N -

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 36000 BTU. 
S/N - อ านวยการ ชั้น 2 201

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1245 36008777 วศ.คล.
99.37/12061700/008777

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 27000 BTU. 
S/N921118517

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK AIR 27000 BTU. 
S/N921118517 อ านวยการ ชั้น2 ผ.อ คอมฯ 208

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1246 36008778 วศ.คล.
99.37/12061700/008778

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005486

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005486 อ านวยการ 507 จนท.ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1247 36008779 วศ.คล.
99.37/12061700/008779

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N921118520

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N921118520 อ านวยการ 507 จนท.ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1248 36008781 วศ.คล.
99.37/12061700/008781

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 28000 BTU. 
S/N931007772

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 28000 BTU. 
S/N931007772 อ านวยการ 508 LAB .ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1249 36008782 วศ.คล.
99.37/12061700/008782

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019494

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019494 อ านวยการ 508 LAB .ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

งำนบริหำร

อำคำร

1

1250 36008783 วศ.คล.
99.37/12061700/008783

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 28000 BTU. 
S/N931005501

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 28000 BTU. 
S/N931005501 อ านวยการ 508 LAB .ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1251 36008784 วศ.คล.
99.37/12061700/008784

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005511

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005511 อ านวยการ 509 LAB .ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1252 36008785 วศ.คล.
99.37/12061700/008785

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005502

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005502 อ านวยการ 509 LAB .ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1253 36008786 วศ.คล.
99.37/12061700/008786

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005515

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005515 อ านวยการ 510 LAB .ภาคไฟฟ้า 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1254 36008787 วศ.คล.
99.37/12061700/008787

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 028000 BTU. 
S/N931005506

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 028000 BTU. 
S/N931005506 อ านวยการ603หอ้งเรียน 603-3/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

งำนบริหำร

อำคำร

1

1255 36008788 วศ.คล.
99.37/12061700/008788

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N931019449

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N931019449 อ านวยการ607 LAB ไฟฟ้า 607/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1256 36008789 วศ.คล.
99.37/12061700/008789

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005508

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005508 อ านวยการ607 LAB ไฟฟ้า 607/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1257 36008790 วศ.คล.
99.37/12061700/008790

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 036000 BTU. S/N97 เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 036000 BTU. 
S/N97 อ านวยการ608 LAB ไฟฟ้า 608/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1258 36008791 วศ.คล.
99.37/12061700/008791

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005501

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005501 อ านวยการ608 LAB ไฟฟ้า 608/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1259 36008792 วศ.คล.
99.37/12061700/008792

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005504

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005504 อ านวยการ609 LAB ไฟฟ้า 609/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1260 36008793 วศ.คล.
99.37/12061700/008793

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005489

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005489 อ านวยการ610 LAB ไฟฟ้า 610/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1261 36008794 วศ.คล.
99.37/12061700/008794

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ MISSUTA 026000 BTU. 
S/N0101-3

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ MISSUTA 026000 BTU. 
S/N0101-3 SHOP CE ชั้น 1 1/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1262 36008795 วศ.คล.
99.37/12061700/008795

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019483

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019483 SHOP CE ชั้น 1 1/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1263 36008796 วศ.คล.
99.37/12061700/008796

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019483

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019483 SHOP CE ชั้น 1 1/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1264 36008797 วศ.คล.
99.37/12061700/008797

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N931019448

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 013000 BTU. 
S/N931019448 SHOP CE ชั้น 1 1/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1265 36008798 วศ.คล.
99.37/12061700/008798

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019481

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019481 Shop CE ชั้น 2 2/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1266 36008799 วศ.คล.
99.37/12061700/008799

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019481

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 034000 BTU. 
S/N931019481 Shop CE ชั้น2 204

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1267 36008800 วศ.คล.
99.37/12061700/008800

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005485

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005485 Shop IE ชั้น 1 1/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1268 36008801 วศ.คล.
99.37/12061700/008801

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027008 BTU. 
S/N931005493

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027008 BTU. 
S/N931005493 Shop IE ชั้น 2 2/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1269 36008802 วศ.คล.
99.37/12061700/008802

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027009 BTU. 
S/N931005494

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027009 BTU. 
S/N931005494 Shop IE ชั้น 2 2/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1270 36008803 วศ.คล.
99.37/12061700/008803

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027010 BTU. 
S/N931005495

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027010 BTU. 
S/N931005495 Shop IE ชั้น 2 2/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 04-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1271 36008804 วศ.คล.
99.37/12061700/008804

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005486

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005486 Shop IE ชั้น 1 1/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 05-มี.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1272 36008805 วศ.คล.
99.38/12061700/008805

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 34000 BTU. S/N - เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 34000 BTU. S/N - 
อ านวยการ611 LAB ไฟฟ้า 611-3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 05-ต.ค.-64 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1273 36008806 วศ.คล.
99.38/12061700/008806

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 024000 
BTU. S/N18C502128

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 024000 
BTU S/N18C502128 อาคารปฏิบติัการฯ ช.2 สอบ

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 26 กรกฏาคม 
2548

พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1274 36008807 วศ.คล.
99.39/12061700/008807

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N-

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N- อ านวยการ 601 LAB .ภาคไฟฟ้า 601/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-พ.ย.-38 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1275 36008808 วศ.คล.
99.39/12061700/008808

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N-

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N- อ านวยการ 601 LAB .ภาคไฟฟ้า 601/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-พ.ย.-38 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1276 36008809 วศ.คล.
99.39/12061700/008809

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N-

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N- อ านวยการ 601 LAB .ภาคไฟฟ้า 601/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-พ.ย.-38 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1277 36008810 วศ.คล.
99.39/12061700/008810

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N-

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N- อ านวยการ 601 LAB .ภาคไฟฟ้า 601/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-พ.ย.-38 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1278 36008811 วศ.คล.
99.39/12061700/008811

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N-

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FUJIBISHI 034000 BTU. 
S/N- อ านวยการ 601 LAB .ภาคไฟฟ้า 601/5

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 20-พ.ย.-38 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1279 36008812 วศ.คล.
99.39/12061700/008812

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 021000 BTU. 
S/N931019453

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 021000 BTU. 
S/N931019453 Shop CE ชั้น 2 205/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1280 36008813 วศ.คล.
99.40/12061700/008813

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 021000 BTU. 
S/N931019437

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 021000 BTU. 
S/N931019437 Shop CE ชั้น 2 205/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1281 36008814 วศ.คล.
99.40/12061700/008814

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005487

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005487 Shop IE ชั้น 1 1/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1282 36008815 วศ.คล.
99.40/12061700/008815

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005488

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005488 Shop IE ชั้น 1 1/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1283 36008816 วศ.คล.
99.40/12061700/008816

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005485

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027000 BTU. 
S/N931005485 Shop IE ชั้น 1 1/5

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1284 36008817 วศ.คล.
99.40/12061700/008817

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005486

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005486 Shop IE ชั้น 1 1/6

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1285 36008818 วศ.คล.
99.40/12061700/008818

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005487

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 27000 BTU. 
S/N931005487 Shop IE ชั้น 1 1/7

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1286 36008819 วศ.คล.
99.40/12061700/008819

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027003 BTU. 
S/N931005488

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027003 BTU. 
S/N931005488 Shop IE ชั้น 1 1/8

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1287 36008820 วศ.คล.
99.40/12061700/008820

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027004 BTU. 
S/N931005489

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027004 BTU. 
S/N931005489 Shop IE ชั้น 1 1/9

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1288 36008821 วศ.คล.
99.40/12061700/008821

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027005 BTU. 
S/N931005490

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027005 BTU. 
S/N931005490 Shop IE ชั้น 1 1/10

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1289 36008822 วศ.คล.
99.40/12061700/008822

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027006 BTU. 
S/N931005491

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027006 BTU. 
S/N931005491 Shop IE ชั้น 1 1/11

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1290 36008823 วศ.คล.
99.40/12061700/008823

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027007 BTU. 
S/N931005492

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027007 BTU. 
S/N931005492 Shop IE ชั้น 1 1/12

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1291 36008824 วศ.คล.
99.40/12061700/008824

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027015 BTU. 
S/N931005500

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027015 BTU. 
S/N931005500 Shop IE ชั้น 2 2/8

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 13-ส.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1292 36008825 วศ.คล.
99.40/12061700/008825

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027016 BTU. 
S/N931005501

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 027016 BTU. 
S/N931005501 Shop IE ชั้น 2 2/9

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 24-พ.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1293 36008826 วศ.คล.
99.40/12061700/008826

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045615

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045615 อ านวยการ 306 (หอ้งนรียน) 306/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-มิ.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1294 36008827 วศ.คล.
99.40/12061700/008827

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045612

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045612 อ านวยการ 306 (หอ้งนรียน) 306/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-มิ.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1295 36008828 วศ.คล.
99.40/12061700/008828

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045612

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045612 อ านวยการ 309 (หอ้งนรียน) 309/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-มิ.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1296 36008829 วศ.คล.
99.40/12061700/008829

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045648

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045648 อ านวยการ 309 (หอ้งนรียน) 309/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-มิ.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1297 36008830 วศ.คล.
99.40/12061700/008830

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045616

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC045616 อ านวยการ 309 (หอ้งนรียน) 309/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-มิ.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1298 36008831 วศ.คล.
99.40/12061700/008831

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC046356

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC046356 อ านวยการ 321 (หอ้งนรียน) 321/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-มิ.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1299 36008832 วศ.คล.
99.40/12061700/008832

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC046351

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ ENGINEER 35300 BTU. 
S/NC046351 อ านวยการ 321 (หอ้งนรียน) 321/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-มิ.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1300 36008936 วศ.คล.
99.46/12061700/008936

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 44000 BTU. S/N - เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 44000 BTU. S/N -
 อ  านวยการ 508 LAB .ภาคไฟฟ้า 508/6

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1301 36008937 วศ.คล.
99.46/12061700/008937

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00359

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00359 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1302 36008938 วศ.คล.
99.46/12061700/008938

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00344

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00344 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1303 36008939 วศ.คล.
99.46/12061700/008939

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0703-00267

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0703-00267 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1304 36008940 วศ.คล.
99.46/12061700/008940

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00323

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00323 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1305 36008941 วศ.คล.
99.46/12061700/008941

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N370703-00266

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N370703-00266 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1306 36008942 วศ.คล.
99.46/12061700/008942

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00343

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00343 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1307 36008943 วศ.คล.
99.46/12061700/008943

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0703-00269

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0703-00269 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1308 36008944 วศ.คล.
99.46/12061700/008944

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0703-00270

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0703-00270 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1309 36008945 วศ.คล.
99.46/12061700/008945

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00355

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00355 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาควิชา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1310 36008946 วศ.คล.
99.46/12061700/008946

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00358

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00358 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1311 36008947 วศ.คล.
99.46/12061700/008947

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00322

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00322 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1312 36008948 วศ.คล.
99.46/12061700/008948

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00357

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00357 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1313 36008949 วศ.คล.
99.46/12061700/008949

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00324

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00324 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1314 36008950 วศ.คล.
99.46/12061700/008950

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00360

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00360 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1315 36008951 วศ.คล.
99.46/12061700/008951

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00321

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00321 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1316 36008952 วศ.คล.
99.46/12061700/008952

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00356

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 018000 BTU. 
S/N3T0803-00356 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1317 36008953 วศ.คล.
99.46/12061700/008953

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05311

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05311 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1318 36008954 วศ.คล.
99.46/12061700/008954

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05292

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05292 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1319 36008955 วศ.คล.
99.46/12061700/008955

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05158

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05158 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1320 36008956 วศ.คล.
99.46/12061700/008956

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05320

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05320 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1321 36008957 วศ.คล.
99.46/12061700/008957

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05290

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05290 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1322 36008958 วศ.คล.
99.46/12061700/008958

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05271

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05271 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1323 36008959 วศ.คล.
99.46/12061700/008959

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05295

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05295 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1324 36008960 วศ.คล.
99.46/12061700/008960

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05273

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05273 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1325 36008961 วศ.คล.
99.46/12061700/008961

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05322

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05322 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1326 36008962 วศ.คล.
99.46/12061700/008962

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05324

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05324 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1327 36008963 วศ.คล.
99.46/12061700/008963

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05198

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05198 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1328 36008964 วศ.คล.
99.46/12061700/008964

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05272

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05272 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1329 36008965 วศ.คล.
99.46/12061700/008965

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05314

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05314 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1330 36008966 วศ.คล.
99.46/12061700/008966

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05195

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05195 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1331 36008967 วศ.คล.
99.46/12061700/008967

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05317

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05317 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1332 36008968 วศ.คล.
99.46/12061700/008968

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05315

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05315 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1333 36008969 วศ.คล.
99.46/12061700/008969

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05325

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05325 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1334 36008970 วศ.คล.
99.46/12061700/008970

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05312

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05312 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1335 36008971 วศ.คล.
99.46/12061700/008971

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05223

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05223 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1336 36008972 วศ.คล.
99.46/12061700/008972

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05294

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05294 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1337 36008974 วศ.คล.
99.46/12061700/008974

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05197

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05197 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1338 36008975 วศ.คล.
99.46/12061700/008975

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05313

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05313 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1339 36008976 วศ.คล.
99.46/12061700/008976

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05157

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0703-05157 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1340 36008977 วศ.คล.
99.46/12061700/008977

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05291

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05291 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1341 36008978 วศ.คล.
99.46/12061700/008978

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05274

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05274 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1342 36008979 วศ.คล.
99.46/12061700/008979

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05293

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0803-05293 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1343 36008980 วศ.คล.
99.46/12061700/008980

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05307

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05307 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1344 36008981 วศ.คล.
99.46/12061700/008981

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05318

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05318 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1345 36008982 วศ.คล.
99.46/12061700/008982

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05321

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05321 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1346 36008983 วศ.คล.
99.46/12061700/008983

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05319

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05319 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1347 36008984 วศ.คล.
99.46/12061700/008984

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05308

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05308 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1348 36008985 วศ.คล.
99.46/12061700/008985

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05316

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05316 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1349 36008986 วศ.คล.
99.46/12061700/008986

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05309

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05309 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1350 36008987 วศ.คล.
99.46/12061700/008987

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05310

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 024000 BTU. 
S/N3T0903-05310 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 ภาค

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 25-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1351 36008988 วศ.คล.
99.46/12061700/008988

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 44000 BTU. S/N - เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 44000 BTU. S/N -
 อ  านวยการ 508 LAB .ภาคไฟฟ้า 508/5

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1352 36008989 วศ.คล.
99.46/12061700/008989

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 44000 BTU. S/N - เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 44000 BTU. S/N -
 อ  านวยการ 509 LAB .ภาคไฟฟ้า 509/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1353 36008990 วศ.คล.
99.46/12061700/008990

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 44000 BTU. S/N - เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 44000 BTU. S/N -
 อ  านวยการ 509 LAB .ภาคไฟฟ้า 509/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1354 36008991 วศ.คล.
99.46/12061700/008991

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 019000 BTU. 
S/N3T0802-03225

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 019000 BTU. 
S/N3T0802-03225 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1355 36008992 วศ.คล.
99.46/12061700/008992

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 019000 BTU. 
S/N3T0602-03227

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 019000 BTU. 
S/N3T0602-03227 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1356 36008993 วศ.คล.
99.46/12061700/008993

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 019000 BTU. 
S/N3T0502-02851

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 019000 BTU. 
S/N3T0502-02851 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1357 36008994 วศ.คล.
99.46/12061700/008994

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04749

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04749 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1358 36008995 วศ.คล.
99.46/12061700/008995

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04814

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04814 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1359 36008996 วศ.คล.
99.46/12061700/008996

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04741

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04741 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1360 36008997 วศ.คล.
99.46/12061700/008997

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04815

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04815 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1361 36008998 วศ.คล.
99.46/12061700/008998

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04784

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04784 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1362 36008999 วศ.คล.
99.46/12061700/008999

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04795

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04795 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1363 36009000 วศ.คล.
99.46/12061700/009000

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04651

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04651 อาคารปฏิบติัการฯ ช.1 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1364 36009001 วศ.คล.
99.46/12061700/009001

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04740

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04740 อาคารปฏิบติัการฯ ช.2 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1365 36009002 วศ.คล.
99.46/12061700/009002

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04782

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04782 อาคารปฏิบติัการฯ ช.2 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1366 36009003 วศ.คล.
99.46/12061700/009003

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04817

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04817 อาคารปฏิบติัการฯ ช.2 ปัญญา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1367 36009004 วศ.คล.
99.46/12061700/009004

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 200000 BTU. 
S/N3T0602-00096

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 200000 BTU. 
S/N3T0602-00096 อาคารปฏิบติัการฯ ช.2 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1368 36009005 วศ.คล.
99.46/12061700/009005

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 200000 BTU. 
S/N3T0602-00106

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 200000 BTU. 
S/N3T0602-00106 อาคารปฏิบติัการฯ ช.2 ปฎิบติั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1369 36009006 วศ.คล.
99.46/12061700/009006

เคร่ืองปรับอากาศ วศค.46.16/84 วศค.46.16/84 
180000 BTU. S/Nวศค.46.16/84

เคร่ืองปรับอากาศ วศค.46.16/84 180000 BTU. S/N
 อาคารปฏิบติัการฯ ช.3 หอ้งปฎิบติัการออโตเมชัน่

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1370 36009007 วศ.คล.
99.46/12061700/009007

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ วศค.46.16/85 วศค.
46.16/85 BTU. S/Nวศค.46.16/85

เคร่ืองปรับอากาศ วศค.46.16/85 BTU. S/N อาคาร
ปฏิบติัการฯ ช.3 หอ้งกลศาสตร์ วก. ช้ีน 3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1371 36009008 วศ.คล.
99.46/12061700/009008

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ วศค.46.16/86 วศค.
46.16/86 150000 BTU. S/Nวศค.46.16/86

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ วศค.46.16/86 วศค.
46.16/86 150000 BTU. S/Nวศค.46.16/86 อาคาร

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1372 36009009 วศ.คล.
99.46/12061700/009009

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ วศค.46.16/87 วศค.
46.16/87 170000 BTU. S/Nวศค.46.16/87

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ วศค.46.16/87 วศค.
46.16/87 170000 BTU. S/Nวศค.46.16/87 อาคาร

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1373 36009010 วศ.คล.
99.46/12061700/009010

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 170000 BTU. 
S/N3T1002-00203

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 170000 BTU. 
S/N3T1002-00203 อาคารปฏิบติัการฯ ช.3 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1374 36009011 วศ.คล.
99.46/12061700/009011

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 050000 BTU. 
S/N3T0702-02329

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 050000 BTU. 
S/N3T0702-02329 อาคารปฏิบติัการฯ ช.3 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1375 36009012 วศ.คล.
99.46/12061700/009012

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04701

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04701 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอัง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1376 36009013 วศ.คล.
99.46/12061700/009013

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04797

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04797 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอัง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1377 36009018 วศ.คล.
99.46/12061700/009018

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04779

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04779 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอัง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1378 36009024 วศ.คล.
99.46/12061700/009024

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04653

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04653 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอัง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1379 36009026 วศ.คล.
99.46/12061700/009026

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04813

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04813 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอัง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1380 36009028 วศ.คล.
99.46/12061700/009028

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04816

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04816 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอัง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1381 36009029 วศ.คล.
99.46/12061700/009029

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 019000 BTU. 
S/N3T0602-03224

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 019000 BTU. 
S/N3T0602-03224 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1382 36009030 วศ.คล.
99.46/12061700/009030

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03773

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03773 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1383 36009031 วศ.คล.
99.46/12061700/009031

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 030000 BTU. 
S/N3T0102-000910

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 030000 BTU. 
S/N3T0102-000910 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1384 36009034 วศ.คล.
99.46/12061700/009034

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 036000 BTU. 
S/N3T0802-03433

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 036000 BTU. 
S/N3T0802-03433 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1385 36009035 วศ.คล.
99.46/12061700/009035

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01080

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01080 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1386 36009036 วศ.คล.
99.46/12061700/009036

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01076

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01076 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.4 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1387 36009037 วศ.คล.
99.46/12061700/009037

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01077

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01077 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1388 36009038 วศ.คล.
99.46/12061700/009038

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01078

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01078 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1389 36009039 วศ.คล.
99.46/12061700/009039

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01075

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0702-01075 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1390 36009040 วศ.คล.
99.46/12061700/009040

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3Y0702-01079

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 042000 BTU. 
S/N3Y0702-01079 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1391 36009041 วศ.คล.
99.46/12061700/009041

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0802-01707

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 042000 BTU. 
S/N3T0802-01707 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1392 36009042 วศ.คล.
99.46/12061700/009042

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 060000 BTU. 
S/N3T0802-02346

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 060000 BTU. 
S/N3T0802-02346 อาคารปฏิบติัการฯ ช.4 หอัง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1393 36009043 วศ.คล.
99.46/12061700/009043

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 200000 BTU. 
S/N3T0902-00119

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 200000 BTU. 
S/N3T0902-00119 อาคารปฏิบติัการฯ ช.5 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1394 36009044 วศ.คล.
99.46/12061700/009044

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 240000 BTU. 
S/N3T0902-00243

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 240000 BTU. 
S/N3T0902-00243 อาคารปฏิบติัการฯ ช.5 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1395 36009045 วศ.คล.
99.46/12061700/009045

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 250000 BTU. 
S/N3T03902-00242

เคร่ืองปรับอากาศ TRANE 250000 BTU. 
S/N3T03902-00242 อาคารปฏิบติัการฯ ช.5 หอ้ง

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1396 36009046 วศ.คล.
99.46/12061700/009046

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04655

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04655 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1397 36009047 วศ.คล.
99.46/12061700/009047

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04709

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04709 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1398 36009048 วศ.คล.
99.46/12061700/009048

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04554

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04554 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1399 36009049 วศ.คล.
99.46/12061700/009049

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04706

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04706 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1400 36009050 วศ.คล.
99.46/12061700/009050

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04650

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04650 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1401 36009051 วศ.คล.
99.46/12061700/009051

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04775

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04775 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1402 36009052 วศ.คล.
99.46/12061700/009052

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04780

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04780 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1403 36009053 วศ.คล.
99.46/12061700/009053

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04706

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04706 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1404 36009054 วศ.คล.
99.46/12061700/009054

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04776

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04776 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1405 36009055 วศ.คล.
99.46/12061700/009055

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04787

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04787 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1406 36009056 วศ.คล.
99.46/12061700/009056

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04786

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04786 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1407 36009057 วศ.คล.
99.46/12061700/009057

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0704-04704

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0704-04704 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1408 36009058 วศ.คล.
99.46/12061700/009058

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04705

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0702-04705 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1409 36009059 วศ.คล.
99.46/12061700/009059

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04794

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04794 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1410 36009060 วศ.คล.
99.46/12061700/009060

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04774

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04774 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1411 36009061 วศ.คล.
99.46/12061700/009061

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04652

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0602-04652 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1412 36009062 วศ.คล.
99.46/12061700/009062

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04785

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 013000 BTU. 
S/N3T0802-04785 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1413 36009063 วศ.คล.
99.46/12061700/009063

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03769

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03769 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1414 36009064 วศ.คล.
99.46/12061700/009064

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03770

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03770 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1415 36009065 วศ.คล.
99.46/12061700/009065

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03768

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03768 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1416 36009066 วศ.คล.
99.46/12061700/009066

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03744

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03744 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1417 36009067 วศ.คล.
99.46/12061700/009067

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03746

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03746 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1418 36009068 วศ.คล.
99.46/12061700/009068

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. S/N
 3T0702-03772

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. S/N
 3T0702-03772 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1419 36009069 วศ.คล.
99.46/12061700/009069

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03774

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03774 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1420 36009070 วศ.คล.
99.46/12061700/009070

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N0T0602-03771

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N0T0602-03771 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1421 36009071 วศ.คล.
99.46/12061700/009071

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03743

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03743 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1422 36009072 วศ.คล.
99.46/12061700/009072

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03745

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 025000 BTU. 
S/N3T0702-03745 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1423 36009073 วศ.คล.
99.46/12061700/009073

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 075000 BTU. 
S/N3T1002-00486

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 075000 BTU. 
S/N3T1002-00486 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1424 36009074 วศ.คล.
99.46/12061700/009074

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 075000 BTU. 
S/N3T1002-00486

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 075000 BTU. 
S/N3T1002-00486 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1425 36009083 วศ.คล.
99.48/12061700/009083

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 013030 BTU. 
S/NCD0833585

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 013030 BTU. 
S/NCD0833585 อาคารปฏิบติัการฯ ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1426 36009084 วศ.คล.
99.48/12061700/009084

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833654

เคร่ืองปรับอากาศ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833654 อาคารปฏิบติัการฯ ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1427 36009085 วศ.คล.
99.48/12061700/009085

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833660

เคร่ืองปรับอากาศ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833660 อาคารปฏิบติัการฯ ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1428 36009086 วศ.คล.
99.48/12061700/009086

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833658

เคร่ืองปรับอากาศ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833658 อาคารปฏิบติัการฯ ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1429 36009087 วศ.คล.
99.48/12061700/009087

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833658

เคร่ืองปรับอากาศ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833658 อาคารปฏิบติัการฯ ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1430 36009088 วศ.คล.
99.48/12061700/009088

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833659

เคร่ืองปรับอากาศ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833659 อาคารปฏิบติัการฯ ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1431 36009089 วศ.คล.
99.48/12061700/009089

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833655

เคร่ืองปรับอากาศ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD0833655 อาคารปฏิบติัการฯ ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1432 36009090 วศ.คล.
99.48/12061700/009090

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD08033657

เคร่ืองปรับอากาศ AIRTEMP 019042 BTU. 
S/NCD08033657 อาคารปฏิบติัการฯ ช.6 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1433 36009135 วศ.คล.
99.49/12061700/009135

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 18700 BTU. 
S/NFC1675327

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 18700 BTU. 
S/NFC1675327 อาคารปฏิบติัการฯ ช.3 ไมโครเวฟ

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1434 36009136 วศ.คล.
99.49/12061700/009136

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 18700 BTU. 
S/NFC1675328

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 18700 BTU. 
S/NFC1675328 อาคารปฏิบติัการฯ ช.3 ไมโครเวฟ

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1435 36009137 วศ.คล.
99.49/12061700/009137

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 013300 BTU. 
S/NFC1675326

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 013300 BTU. 
S/NFC1675326 อาคารปฏิบติัการฯ ช.3 ไมโครเวฟ

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1436 36009138 วศ.คล.
99.49/12061700/009138

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 18700 BTU. 
S/NFC1675325

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 18700 BTU. 
S/NFC1675325 อาคารปฏิบติัการฯ ช.3 ไมโครเวฟ

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1437 36009139 วศ.คล.
99.49/12061700/009139

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ MITSUBISHI 024000 
BTU. S/NMSSB24VC

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ MITSUBISHI 024000 
BTU. S/NMSSB24VC อาคารปฏิบติั การและวิจยั 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1438 36009140 วศ.คล.
99.49/12061700/009140

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ MITSUBISHI 024000 
BTU. S/NMSSB24VC

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ MITSUBISHI 024000 
BTU. S/NMSSB24VC อาคารปฏิบติั การและวิจยั 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1439 36009141 วศ.คล.
99.49/12061700/009141

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 024000 BTU. 
S/NCD1701881

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 024000 BTU. 
S/NCD1701881 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.5 ชั้น

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1440 36009142 วศ.คล.
99.49/12061700/009142

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 024000 BTU. 
S/NCD1701882

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 024000 BTU. 
S/NCD1701882 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.5 ชั้น

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1441 36009143 วศ.คล.
99.49/12061700/009143

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 013300 BTU. 
S/NCD0833653

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 013300 BTU. 
S/NCD0833653 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.6 619

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1442 36009144 วศ.คล.
99.49/12061700/009144

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 013300 BTU. 
S/NCD1700182

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS 013300 BTU. 
S/NCD1700182 อาคารปฏิบติั การและวิจยั ช.7 712

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ม.ค.-49 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1443 36009248 วศ.สท..
99.55/12061700/009248

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 60000 BTU. S/N - เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 60000 BTU. S/N -
 อ  านวยการ ชั้น2(เซฟเวอร์) 205-3/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

05-ต.ค.-64 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1444 36009249 วศ.สท..
99.55/12061700/009249

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 60000 BTU. S/N - เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 60000 BTU. S/N -
 อ  านวยการ ชั้น2(เซฟเวอร์) 205-3/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

05-ต.ค.-64 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1445 36009250 วศ.สท..
99.55/12061700/009250

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CARRIER 19000 BTU. 
S/NSER 44LL24966566

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CARRIER 19000 BTU. 
S/NSER 44LL24966566 อาคารปฏิบติั การและวิจยั

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1446 36009251 วศ.สท..
99.55/12061700/009251

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CARRIER 19000 BTU. 
S/NSER 44LL2496653

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CARRIER 19000 BTU. 
S/NSER 44LL2496653 อาคารปฏิบติั การและวิจยั 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1447 36009264 วศ.สท..
99.56/12061700/009264

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 36000 
BTU. S/NEF3656080018

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 36000 
BTU. S/NEF3656080018 อ านวยการ ชั้น 1 108/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

05-ต.ค.-64 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1448 36009265 วศ.สท..
99.56/12061700/009265

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 36000 
BTU. S/NEF3656080019

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 36000 
BTU. S/NEF3656080019 อ านวยการ ชั้น 1 108/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

05-ต.ค.-64 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1449 36009266 วศ.สท..
99.56/12061700/009266

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 36000 
BTU. S/NEF3656060092

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ CENTRAL AIR 36000 
BTU. S/NEF3656060092 อ านวยการ ชั้น 1 108/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

05-ต.ค.-64 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1450 36009267 วศ.สท..
99.56/12061700/009267

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ EMINENT 30312 BTU. 
S/N300313136

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ EMINENT 30312 BTU. 
S/N300313136 อ านวยการ ศูนยค์อมฯ 103-1/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

01-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1451 36009268 วศ.สท..
99.56/12061700/009268

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ EMINENT 30312 BTU. 
S/N300313144

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ EMINENT 30312 BTU. 
S/N300313144 อ านวยการ ศูนยค์อมฯ 103-1/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

01-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1452 36009270 วศ.สท..
99.56/12061700/009270

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 37600 BTU. 
S/N3T0612-514342

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 37600 BTU. 
S/N3T0612-514342 อ านวยการ ศูนยค์อมฯ 103-1/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

11-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1453 36009271 วศ.สท..
99.56/12061700/009271

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 37601 BTU. 
S/N3T0612-514343

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 37601 BTU. 
S/N3T0612-514343 อ านวยการ ศูนยค์อมฯ 103-1/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

11-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1454 36009272 วศ.สท..
99.56/12061700/009272

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 37601 BTU. 
S/N3T0612-514344

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 37601 BTU. 
S/N3T0612-514344 อ านวยการ ศูนยค์อมฯ 103-1/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

11-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1455 36009273 วศ.สท..
99.56/12061700/009273

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 37600 BTU. 
S/N3T0612-5143441

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 37600 BTU. 
S/N3T0612-5143441 อ านวยการ ศูนยค์อมฯ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

11-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1456 36009274 วศ.สท..
99.56/12061700/009274

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 12631 BTU. 
S/N3T0612-B02347

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE 12631 BTU. 
S/N3T0612-B02347 อ านวยการ ศูนยค์อมฯ 103-1/5

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

11-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1457 36009295 วศ.สท..
99.57/12061700/009295

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE102205

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE102205 อ านวยการ 422 หอ้งพกัอาจารย ์422/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1458 36009296 วศ.สท..
99.57/12061700/009296

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE110401

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE110401 อ านวยการ 422 หอ้งพกัอาจารย ์422/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1459 36009297 วศ.สท..
99.57/12061700/009297

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE110387

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE110387 อ านวยการ 422 หอ้งพกัอาจารย ์422/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1460 36009298 วศ.สท..
99.57/12061700/009298

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE102207

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE102207 อ านวยการ 422 หอ้งพกัอาจารย ์422/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1461 36009299 วศ.สท..
99.57/12061700/009299

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE102192

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE102192 อ านวยการ 422 หอ้งพกัอาจารย ์422/5

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1462 36009300 วศ.สท..
99.57/12061700/009300

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE102206

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE102206 อ านวยการ 422 หอ้งพกัอาจารย ์422/6

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1463 36009301 วศ.สท..
99.57/12061700/009301

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ SAIJO DENKI 9071 BTU.
 S/N457829

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ SAIJO DENKI 9071 BTU.
 S/N457829 อ านวยการ 501 งานอาคารฯ 501/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1464 36009302 วศ.สท..
99.57/12061700/009302

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ SAIJO DENKI 9071 BTU.
 S/N470560

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ SAIJO DENKI 9071 BTU.
 S/N470560 อ านวยการ 501 งานอาคารฯ 501/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1465 36009303 วศ.สท..
99.57/12061700/009303

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ SAIJO DENKI 12572 
BTU. S/N470562

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ SAIJO DENKI 12572 
BTU. S/N470562 อ านวยการ 501 งานอาคารฯ 

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1466 36009304 วศ.สท..
99.57/12061700/009304

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002517

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002517 อ านวยการ701 หอ้งประชุม 701

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1467 36009305 วศ.สท..
99.57/12061700/009305

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002524

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002524 อ านวยการ702 หอ้งประชุม 702/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1468 36009306 วศ.สท..
99.57/12061700/009306

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002522

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002522 อ านวยการ702 หอ้งประชุม 702/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1469 36009307 วศ.สท..
99.57/12061700/009307

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002525

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002525 อ านวยการ702 หอ้งประชุม 702/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1470 36009308 วศ.สท..
99.57/12061700/009308

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002568

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002568 อ านวยการ702 หอ้งประชุม 702/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1471 36009309 วศ.สท..
99.57/12061700/009309

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002521

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 18000 BTU. 
S/NE002521 อ านวยการ702 หอ้งประชุม 702/5

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1472 36009310 วศ.สท..
99.57/12061700/009310

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101841

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101841 อ านวยการ 411 หอ้งพกัอาจารย ์411/1

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1473 36009311 วศ.สท..
99.57/12061700/009311

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101838

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101838 อ านวยการ 411 หอ้งพกัอาจารย ์411/2

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1474 36009312 วศ.สท..
99.57/12061700/009312

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101837

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101837 อ านวยการ 411 หอ้งพกัอาจารย ์411/3

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1475 36009313 วศ.สท..
99.57/12061700/009313

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101836

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101836 อ านวยการ 411 หอ้งพกัอาจารย ์411/4

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1476 36009314 วศ.สท..
99.57/12061700/009314

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101835

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101835 อ านวยการ 411 หอ้งพกัอาจารย ์411/5

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1477 36009315 วศ.สท..
99.57/12061700/009315

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101679

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 12241 BTU. 
S/NE101679 อ านวยการ 411 หอ้งพกัอาจารย ์411/6

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1478 36009320 วศ.สท..
99.57/12061700/009320

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008668

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008668 อ านวยการ บริการการศึกษา(104-105)

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1479 36009321 วศ.สท..
99.57/12061700/009321

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 17750 BTU. 
S/NE061284

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 17750 BTU. 
S/NE061284 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1480 36009322 วศ.สท..
99.57/12061700/009322

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 17750 BTU. 
S/NE058979

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 17750 BTU. 
S/NE058979 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1481 36009323 วศ.สท..
99.57/12061700/009323

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 17750 BTU. 
S/NE058016

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 17750 BTU. 
S/NE058016 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1482 36009324 วศ.สท..
99.57/12061700/009324

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 36000 BTU. 
S/NE007696

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 36000 BTU. 
S/NE007696 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1483 36009325 วศ.สท..
99.57/12061700/009325

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 36000 BTU. 
S/NE007699

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 36000 BTU. 
S/NE007699 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร

อำคำร

1

1484 36009326 วศ.สท..
99.57/12061700/009326

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008461

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008461 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1485 36009327 วศ.สท..
99.57/12061700/009327

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 23000 BTU. 
S/NE039479

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 23000 BTU. 
S/NE039479 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1486 36009328 วศ.สท..
99.57/12061700/009328

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 8900 BTU. 
S/NE067923

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 8900 BTU. 
S/NE067923 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1487 36009329 วศ.สท..
99.57/12061700/009329

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 23000 BTU. 
S/NE039478

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 23000 BTU. 
S/NE039478 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1488 36009330 วศ.สท..
99.57/12061700/009330

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008920

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008920 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1489 36009331 วศ.สท..
99.57/12061700/009331

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008667

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008667 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1490 36009332 วศ.สท..
99.57/12061700/009332

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008919

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE008919 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1



1491 36009333 วศ.สท..
99.57/12061700/009333

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE08922

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ DAIKIN 30000 BTU. 
S/NE08922 อ านวยการ บริการการศึกษา

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

30-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

1492 36011158 วศ.คล.
05.36/12061100/011158

ดิจิตอลเทอโ์มมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKOGAWA โมเดิล 
245516 จ านวน 1 ชุด (244798)

"ดิจิตอลเทอโ์มมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKOGAWA โมเดิล 
245516 ผลิตจากประเทศสิงคโ์ปร งบคลงั 36"

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,700.00 เคร่ืองกล 1

1493 36018774 วศ.คล.
02.36/12061100/018774

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(1/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1494 36018775 วศ.คล.
02.36/12061100/018775

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HORART รุ่น TR-250 
(2/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน            371,076.00 อุตสำหกำร 1

1495 36018776 วศ.คล.
02.36/12061100/018776

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(3/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1496 36018777 วศ.คล.
02.36/12061100/018777

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(4/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1497 36018778 วศ.คล.
02.36/12061100/018778

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(5/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1498 36018779 วศ.คล.
02.36/12061100/018779

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(6/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1499 36018780 วศ.คล.
02.36/12061100/018780

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(7/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1500 36018781 วศ.คล.
02.36/12061100/018781

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(8/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1501 36018782 วศ.คล.
02.36/12061100/018782

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(9/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1502 36018783 วศ.คล.
02.36/12061100/018783

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น 
TR-250(10/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1503 36018784 วศ.คล.
02.36/12061100/018784

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(11/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1504 36018785 วศ.คล.
02.36/12061100/018785

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ยีห่อ้ HOBART รุ่น TR-250 
(12/12)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-36 พร้อมใชง้าน              30,923.00 อุตสำหกำร 1

1505 36019010 วศ.คล.
03.36/12061100/019010

เคร่ืองชัง่ LIBROR ER6000S S/N D401000120 เคร่ืองชัง่ LIBROR ER6000S S/N D401000120 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

1506 36021207 วศ.คล.
05.36/12061100/021207

เคร่ืองเล่ือยสายพาน ยีห่อ้ RF รุ่น RF-916V เคร่ืองเล่ือยสายพาน ยีห่อ้ RF รุ่น RF-916V ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ก.พ.-55 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

1507 36021208 วศ.คล.
05.36/12061100/021208

เคร่ืองกดั ยีห่อ้ PHOEBUS รุ่น CVS 300A เคร่ืองกดั ยีห่อ้ PHOEBUS รุ่น CVS 300A ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ก.พ.-55 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

1508 36024904 วศ.คล.
05.36/12061100/024904

เคร่ืองเจาะสว่านแทน่ ยีห่อ้ RONG FU MODEL 
RF-40SPE

เคร่ืองเจาะสว่านแทน่ ยีห่อ้ RONG FU MODEL 
RF-40SPE SER.No.736009 MFG DATE 199710

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

1509 37008123 วศ.
xx.99.37/12061100/008123

ตูอ้ะไหล่อิเล็กโทรนิกส์ ตูอ้ะไหล่อิเล็กโทรนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,680.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1510 37008124 วศ.
xx.99.37/12061100/008124

ตูอ้ะไหล่อิเล็กโทรนิกส์ ตูอ้ะไหล่อิเล็กโทรนิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,680.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1511 37008127 วศ.
xx.99.37/12060100/008127

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1512 37008128 วศ.
xx.99.37/12060100/008128

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1513 37008129 วศ.
xx.99.37/12060100/008129

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1514 37008130 วศ.
xx.99.37/12060100/008130

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1515 37008131 วศ.
xx.99.37/12060100/008131

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1516 37008132 วศ.
xx.99.37/12060100/008132

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1517 37008133 วศ.
xx.99.37/12060100/008133

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1518 37008134 วศ.
xx.99.37/12060100/008134

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1519 37008135 วศ.
xx.99.37/12060100/008135

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1520 37008136 วศ.
xx.99.37/12060100/008136

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1521 37008137 วศ.
xx.99.37/12060100/008137

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1522 37008138 วศ.
xx.99.37/12060100/008138

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1523 37008139 วศ.
xx.99.37/12060100/008139

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1524 37008140 วศ.
xx.99.37/12060100/008140

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1525 37008141 วศ.
xx.99.37/12060100/008141

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1526 37008142 วศ.
xx.99.37/12060100/008142

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1527 37008143 วศ.
xx.99.37/12060100/008143

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1528 37008144 วศ.
xx.99.37/12060100/008144

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1529 37008145 วศ.
xx.99.37/12060100/008145

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1530 37008146 วศ.
xx.99.37/12060100/008146

ตูส่้งงานนกัศึกษา ตูส่้งงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1531 37008147 วศ.
xx.99.37/12060100/008147

ตูรั้บเอกสาร ตูรั้บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,782.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1532 37008148 วศ.
xx.99.37/12060100/008148

ตูรั้บเอกสาร ตูรั้บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,782.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1533 37008149 วศ.
xx.99.37/12060100/008149

ตูรั้บเอกสาร ตูรั้บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,782.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1534 37008150 วศ.
xx.99.37/12060100/008150

ตูรั้บเอกสาร ตูรั้บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,782.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1535 37008151 วศ.
xx.99.37/12060100/008151

ตูรั้บเอกสาร ตูรั้บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,782.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1536 37008423 วศ.
xx.99.37/12060100/008423

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1537 37008424 วศ.
xx.99.37/12060100/008424

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1538 37008425 วศ.
xx.99.37/12060100/008425

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1539 37008426 วศ.
xx.99.37/12060100/008426

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1540 37008427 วศ.
xx.99.37/12060100/008427

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1541 37008428 วศ.
xx.99.37/12060100/008428

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1542 37008429 วศ.
xx.99.37/12060100/008429

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1543 37008430 วศ.
xx.99.37/12060100/008430

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1544 37008431 วศ.
xx.99.37/12060100/008431

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1545 37008432 วศ.
xx.99.37/12060100/008432

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1546 37008433 วศ.
xx.99.37/12060100/008433

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1547 37008434 วศ.
xx.99.37/12060100/008434

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1548 37008435 วศ.
xx.99.37/12060100/008435

โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 โตะ๊เคาน์เตอร์ รุ่น ที ซี อารื 60180 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,054.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1549 37008436 วศ.
xx.99.37/12060100/008436

ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,300.61 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1550 37008437 วศ.
xx.99.37/12060100/008437

ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,300.61 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1551 37008438 วศ.
xx.99.37/12060100/008438

ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,300.61 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1552 37008439 วศ.
xx.99.37/12060100/008439

ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,300.61 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1553 37008440 วศ.
xx.99.37/12060100/008440

ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,300.61 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1554 37008441 วศ.
xx.99.37/12060100/008441

ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ชั้นเก็บหนงัสือแบบสูง รุ่น เอส - 327 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,300.61 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1555 37008442 วศ.
xx.99.37/12060100/008442

ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,509.77 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1556 37008443 วศ.
xx.99.37/12060100/008443

ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,509.77 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1557 37008444 วศ.
xx.99.37/12060100/008444

ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,509.77 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1558 37008445 วศ.
xx.99.37/12060100/008445

ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,509.77 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1559 37008446 วศ.
xx.99.37/12060100/008446

ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,509.77 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1560 37008447 วศ.
xx.99.37/12060100/008447

ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ชั้นเก็บหนงัสือแบบเต้ีย รุ่น เอส - 504 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,509.77 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1561 37008479 วศ.
xx.99.37/12060100/008479

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1562 37008480 วศ.
xx.99.37/12060100/008480

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1563 37008481 วศ.
xx.99.37/12060100/008481

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1564 37008482 วศ.
xx.99.37/12060100/008482

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1565 37008483 วศ.
xx.99.37/12060100/008483

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1566 37008484 วศ.
xx.99.37/12060100/008484

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1567 37008485 วศ.
xx.99.37/12060100/008485

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1568 37008486 วศ.
xx.99.37/12060100/008486

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1569 37008487 วศ.
xx.99.37/12060100/008487

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1570 37008488 วศ.
xx.99.37/12060100/008488

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1571 37008489 วศ.
xx.99.37/12060100/008489

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1572 37008490 วศ.
xx.99.37/12060100/008490

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1573 37008491 วศ.
xx.99.37/12060100/008491

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1574 37008492 วศ.
xx.99.37/12060100/008492

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1575 37008493 วศ.
xx.99.37/12060100/008493

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1576 37008494 วศ.
xx.99.37/12060100/008494

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1577 37008495 วศ.
xx.99.37/12060100/008495

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1578 37008496 วศ.
xx.99.37/12060100/008496

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1579 37008497 วศ.
xx.99.37/12060100/008497

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1580 37008498 วศ.
xx.99.37/12060100/008498

ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ชั้นเก็บพสัดุ รุ่น เอส - 2136 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1581 37008499 วศ.
xx.99.37/12060100/008499

ชั้นวางเหล็กต่างๆรุ่น ไอ อี เอส 60240 ชั้นวางเหล็กต่างๆรุ่น ไอ อี เอส 60240 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-พ.ย.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,556.71 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1582 37008501 วศ.
xx.99.37/12061100/008501

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1583 37008502 วศ.
xx.99.37/12061100/008502

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1584 37008503 วศ.
xx.99.37/12061100/008503

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1585 37008504 วศ.
xx.99.37/12061100/008504

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1586 37008505 วศ.
xx.99.37/12061100/008505

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1587 37008506 วศ.
xx.99.37/12061100/008506

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB FLUZD ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1588 37008532 วศ.
xx.99.37/12061100/008532

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1589 37008533 วศ.
xx.99.37/12061100/008533

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1590 37008534 วศ.
xx.99.37/12061100/008534

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1591 37008535 วศ.
xx.99.37/12061100/008535

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1592 37008536 วศ.
xx.99.37/12061100/008536

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1593 37008537 วศ.
xx.99.37/12061100/008537

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ LAB THERMODYNAMIC
 AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1594 37008538 วศ.
xx.99.37/12061100/008538

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1595 37008539 วศ.
xx.99.37/12061100/008539

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1596 37008540 วศ.
xx.99.37/12061100/008540

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1597 37008541 วศ.
xx.99.37/12061100/008541

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1598 37008542 วศ.
xx.99.37/12061100/008542

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1599 37008543 วศ.
xx.99.37/12061100/008543

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1600 37008544 วศ.
xx.99.37/12061100/008544

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1601 37008545 วศ.
xx.99.37/12061100/008545

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1602 37008546 วศ.
xx.99.37/12061100/008546

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1603 37008547 วศ.
xx.99.37/12061100/008547

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1604 37008548 วศ.
xx.99.37/12061100/008548

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1605 37008549 วศ.
xx.99.37/12061100/008549

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1606 37008550 วศ.
xx.99.37/12061100/008550

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1607 37008551 วศ.
xx.99.37/12061100/008551

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1608 37008552 วศ.
xx.99.37/12061100/008552

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1609 37008553 วศ.
xx.99.37/12061100/008553

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1610 37008554 วศ.
xx.99.37/12061100/008554

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1611 37008555 วศ.
xx.99.37/12061100/008555

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1612 37008556 วศ.
xx.99.37/12061100/008556

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1613 37008557 วศ.
xx.99.37/12061100/008557

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1614 37008558 วศ.
xx.99.37/12061100/008558

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1615 37008559 วศ.
xx.99.37/12061100/008559

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1616 37008560 วศ.
xx.99.37/12061100/008560

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1617 37008561 วศ.
xx.99.37/12061100/008561

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1618 37008562 วศ.
xx.99.37/12061100/008562

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

เกา้อ้ีปฏิบติัการ LAB THERMODYNAMICS 
AND HEAT TRANSFER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1619 37008563 วศ.
xx.99.37/12061100/008563

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1620 37008564 วศ.
xx.99.37/12061100/008564

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1621 37008565 วศ.
xx.99.37/12061100/008565

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1622 37008566 วศ.
xx.99.37/12061100/008566

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1623 37008567 วศ.
xx.99.37/12061100/008567

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1624 37008568 วศ.
xx.99.37/12061100/008568

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ MATERIAL TESTING 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1625 37008569 วศ.
xx.99.37/12061100/008569

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1626 37008570 วศ.
xx.99.37/12061100/008570

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1627 37008571 วศ.
xx.99.37/12061100/008571

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1628 37008572 วศ.
xx.99.37/12061100/008572

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1629 37008573 วศ.
xx.99.37/12061100/008573

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1630 37008574 วศ.
xx.99.37/12061100/008574

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1631 37008575 วศ.
xx.99.37/12061100/008575

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1632 37008576 วศ.
xx.99.37/12061100/008576

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1633 37008577 วศ.
xx.99.37/12061100/008577

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1634 37008578 วศ.
xx.99.37/12061100/008578

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1635 37008579 วศ.
xx.99.37/12061100/008579

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1636 37008580 วศ.
xx.99.37/12061100/008580

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1637 37008581 วศ.
xx.99.37/12061100/008581

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1638 37008582 วศ.
xx.99.37/12061100/008582

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1639 37008583 วศ.
xx.99.37/12061100/008583

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1640 37008584 วศ.
xx.99.37/12061100/008584

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1641 37008585 วศ.
xx.99.37/12061100/008585

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1642 37008586 วศ.
xx.99.37/12061100/008586

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1643 37008587 วศ.
xx.99.37/12061100/008587

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1644 37008588 วศ.
xx.99.37/12061100/008588

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1645 37008589 วศ.
xx.99.37/12061100/008589

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1646 37008590 วศ.
xx.99.37/12061100/008590

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1647 37008591 วศ.
xx.99.37/12061100/008591

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1648 37008592 วศ.
xx.99.37/12061100/008592

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1649 37008593 วศ.
xx.99.37/12061100/008593

เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ MATERIAL TESTING LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1650 37008594 วศ.
xx.99.37/12061100/008594

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1651 37008595 วศ.
xx.99.37/12061100/008595

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1652 37008596 วศ.
xx.99.37/12061100/008596

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1653 37008597 วศ.
xx.99.37/12061100/008597

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1654 37008598 วศ.
xx.99.37/12061100/008598

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1655 37008599 วศ.
xx.99.37/12061100/008599

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับ APPLIED MACHANICS 
LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1656 37008600 วศ.
xx.99.37/12061100/008600

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1657 37008601 วศ.
xx.99.37/12061100/008601

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1658 37008602 วศ.
xx.99.37/12061100/008602

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1659 37008603 วศ.
xx.99.37/12061100/008603

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1660 37008604 วศ.
xx.99.37/12061100/008604

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1661 37008605 วศ.
xx.99.37/12061100/008605

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1662 37008606 วศ.
xx.99.37/12061100/008606

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1663 37008607 วศ.
xx.99.37/12061100/008607

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1664 37008608 วศ.
xx.99.37/12061100/008608

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1665 37008609 วศ.
xx.99.37/12061100/008609

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1666 37008610 วศ.
xx.99.37/12061100/008610

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1667 37008611 วศ.
xx.99.37/12061100/008611

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1668 37008612 วศ.
xx.99.37/12061100/008612

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1669 37008613 วศ.
xx.99.37/12061100/008613

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1670 37008614 วศ.
xx.99.37/12061100/008614

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1671 37008615 วศ.
xx.99.37/12061100/008615

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1672 37008616 วศ.
xx.99.37/12061100/008616

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1673 37008617 วศ.
xx.99.37/12061100/008617

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1674 37008618 วศ.
xx.99.37/12061100/008618

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1675 37008619 วศ.
xx.99.37/12061100/008619

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1676 37008620 วศ.
xx.99.37/12061100/008620

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1677 37008621 วศ.
xx.99.37/12061100/008621

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1678 37008622 วศ.
xx.99.37/12061100/008622

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1679 37008623 วศ.
xx.99.37/12061100/008623

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1680 37008624 วศ.
xx.99.37/12061100/008624

เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB เกา้อ้ีปฏิบติัการ APPLIED MACHANICS LB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1681 37008625 วศ.
xx.99.37/12061100/008625

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1682 37008626 วศ.
xx.99.37/12061100/008626

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1683 37008627 วศ.
xx.99.37/12061100/008627

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1684 37008628 วศ.
xx.99.37/12061100/008628

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1685 37008629 วศ.
xx.99.37/12061100/008629

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1686 37008630 วศ.
xx.99.37/12061100/008630

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

โตป๊ฏิบติัการส าหรับ INTERNAL COMBOSTION
 ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1687 37008631 วศ.
xx.99.37/12061100/008631

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1688 37008632 วศ.
xx.99.37/12061100/008632

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1689 37008633 วศ.
xx.99.37/12061100/008633

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1690 37008634 วศ.
xx.99.37/12061100/008634

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1691 37008635 วศ.
xx.99.37/12061100/008635

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1692 37008636 วศ.
xx.99.37/12061100/008636

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1693 37008637 วศ.
xx.99.37/12061100/008637

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1694 37008638 วศ.
xx.99.37/12061100/008638

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1695 37008639 วศ.
xx.99.37/12061100/008639

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1696 37008640 วศ.
xx.99.37/12061100/008640

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1697 37008641 วศ.
xx.99.37/12061100/008641

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1698 37008642 วศ.
xx.99.37/12061100/008642

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1699 37008643 วศ.
xx.99.37/12061100/008643

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1700 37008644 วศ.
xx.99.37/12061100/008644

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1



1701 37008645 วศ.
xx.99.37/12061100/008645

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1702 37008646 วศ.
xx.99.37/12061100/008646

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1703 37008647 วศ.
xx.99.37/12061100/008647

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1704 37008648 วศ.
xx.99.37/12061100/008648

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1705 37008649 วศ.
xx.99.37/12061100/008649

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1706 37008650 วศ.
xx.99.37/12061100/008650

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1707 37008651 วศ.
xx.99.37/12061100/008651

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1708 37008652 วศ.
xx.99.37/12061100/008652

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1709 37008653 วศ.
xx.99.37/12061100/008653

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1710 37008654 วศ.
xx.99.37/12061100/008654

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1711 37008655 วศ.
xx.99.37/12061100/008655

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

เกา้อ้ีปฏิบติัการ INTERNAL COMBOSTION 
ENGINE LAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1712 37008656 วศ.
xx.99.37/12061100/008656

โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1713 37008657 วศ.
xx.99.37/12061100/008657

โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1714 37008658 วศ.
xx.99.37/12061100/008658

โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1715 37008659 วศ.
xx.99.37/12061100/008659

โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1716 37008660 วศ.
xx.99.37/12061100/008660

โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1717 37008661 วศ.
xx.99.37/12061100/008661

โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB โตะ๊ปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,919.50 เคร่ืองกล 1

1718 37008662 วศ.
xx.99.37/12061100/008662

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1719 37008663 วศ.
xx.99.37/12061100/008663

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1720 37008664 วศ.
xx.99.37/12061100/008664

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1721 37008665 วศ.
xx.99.37/12061100/008665

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1



1722 37008666 วศ.
xx.99.37/12061100/008666

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1723 37008667 วศ.
xx.99.37/12061100/008667

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1724 37008668 วศ.
xx.99.37/12061100/008668

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1725 37008669 วศ.
xx.99.37/12061100/008669

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1726 37008670 วศ.
xx.99.37/12061100/008670

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1727 37008671 วศ.
xx.99.37/12061100/008671

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1728 37008672 วศ.
xx.99.37/12061100/008672

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1729 37008673 วศ.
xx.99.37/12061100/008673

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1730 37008674 วศ.
xx.99.37/12061100/008674

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1731 37008675 วศ.
xx.99.37/12061100/008675

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1732 37008676 วศ.
xx.99.37/12061100/008676

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1733 37008677 วศ.
xx.99.37/12061100/008677

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1734 37008678 วศ.
xx.99.37/12061100/008678

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1735 37008679 วศ.
xx.99.37/12061100/008679

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1736 37008680 วศ.
xx.99.37/12061100/008680

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1737 37008681 วศ.
xx.99.37/12061100/008681

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1738 37008682 วศ.
xx.99.37/12061100/008682

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1739 37008683 วศ.
xx.99.37/12061100/008683

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1740 37008684 วศ.
xx.99.37/12061100/008684

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1741 37008685 วศ.
xx.99.37/12061100/008685

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1

1742 37008686 วศ.
xx.99.37/12061100/008686

เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB เกา้อ้ีปฏิบติัการ AUTOMOTIVE LAB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  364.51 เคร่ืองกล 1



1743 37008687 วศ.คล.
03.37/12061100/008687

เคร่ืองมือทดสอบกลาสสไซดหิ์วต้ิงฟนูส์ เคร่ืองมือทดสอบกลาสสไซดหิ์วต้ิงฟนูส์ (GLASS 
SIDE TILING FLUMES) ความยาว 7.5 เมตร ยีห่อ้

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-มี.ค.-36 พร้อมใชง้าน         3,033,236.00 โยธำ 1

1744 37008688 วศ.
xx.99.37/12061100/008688

เคร่ืองมือความเร็วรอบเฟลเลอร์ เคร่ืองมือความเร็วรอบเฟลเลอร์ (PROPELLOR 
VELOCITY) ยีห่อ้ DIDACTA (ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-มี.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           338,334.00 โยธำ 1

1745 37008689 วศ.
xx.99.37/12061100/008689

เคร่ืองเวนทรีู ฟลูม (VENTURI FLUME) เคร่ืองเวนทรีู ฟลูม (VENTURI FLUME) ยีห่อ้ 
DIDACTA (ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-มี.ค.-36 พร้อมใชง้าน            172,377.00 โยธำ 1

1746 37008690 วศ.
xx.99.37/12061100/008690

เคร่ืองมือแดม สปีดเวย ์โมเดล เคร่ืองมือแดม สปีดเวย ์โมเดล ยีห่อ้ DIDATA 
(ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-มี.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           357,059.00 โยธำ 1

1747 37008691 วศ.
xx.99.37/12061100/008691

เคร่ืองมือลิพทแ์ละแครักบาลานซแ์ละโมเดล เคร่ืองมือลิพทแ์ละแครักบาลานซแ์ละโมเดล ยีห่อ้ 
DIDACTA (ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-มี.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           122,301.00 โยธำ 1

1748 37008692 วศ.คล.
03.37/12061100/008692

เคร่ืองมือทดสอบกลาสสไซดทิ์วต้ิงฟลูมส์ ยีห่อ้ 
ESSOM รุ่น MH 2512

เคร่ืองมือทดสอบกลาสสไซดทิ์วต้ิงฟลูมส์ ยีห่อ้ 
ESSOM รุ่น MH 2512 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน         1,284,000.00 โยธำ 1

1749 37008693 วศ.
xx.99.37/12061100/008693

โภแกว้ส าหรับเก็บช้ินงาน พร้อมตวัดูดความช้ืน โภแกว้ส าหรับเก็บช้ินงาน พร้อมตวัดูดความช้ืน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-เม.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,800.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1750 37008694 วศ.
xx.99.37/12061100/008694

โภแกว้ส าหรับเก็บช้ินงาน พร้อมตวัดูดความช้ืน โภแกว้ส าหรับเก็บช้ินงาน พร้อมตวัดูดความช้ืน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-เม.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,800.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1751 37008695 วศ.
xx.99.37/12061100/008695

เคร่ืองมือวดัพ้ืนฐานท่ีใชใ้นวิชาปฏิบติัการใชไ้ฟฟ้า
เบ้ืองตน้

เคร่ืองมือวดัพ้ืนฐานท่ีใชใ้นวิชาปฏิบติัการใชไ้ฟฟ้า
เบ้ืองตน้ ยีห่อ้ SIMPSON รุ่น 260-8 (ประเทศส

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           150,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1752 37008696 วศ.
xx.99.37/12061100/008696

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน (HOT Plate Set) Magnetic Stiner with Hil Plate โมเดล RCH-3 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1753 37008697 วศ.
xx.99.37/12061100/008697

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน (HOT Plate Set) Magnetic Stiner with Hil Plate โมเดล RCH-3 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1754 37008698 วศ.
xx.99.37/12061100/008698

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน (HOT Plate Set) Magnetic Stiner with Hil Plate โมเดล RCH-3 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1755 37008699 วศ.
xx.99.37/12061100/008699

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน (HOT Plate Set) Magnetic Stiner with Hil Plate โมเดล RCH-3 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1756 37008700 วศ.
xx.99.37/12061100/008700

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน (HOT Plate Set) แผงวงจรส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยีห่อ้ 3COM 
รุ่น ETHERNET III/TP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1757 37008701 วศ.
xx.99.37/12061100/008701

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน (HOT Plate Set) แผงวงจรส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยีห่อ้ C-NET 
รุ่น ETHERNET, CN 911 E

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1758 37008702 วศ.
xx.99.37/12061100/008702

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน (HOT Plate Set) แผงวงจรส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยีห่อ้ C-NET 
รุ่น ETHERNET, CN 911 E

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1759 37008703 วศ.
xx.99.37/12061100/008703

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน (HOT Plate Set) ชุดอุปกรณ์ส าหรับเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายกบัแม่ข่าย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1760 37008711 วศ.คล.
04.37/12061100/008711

ชุดเคร่ืองแกว่งแยกสาร (CentrifugeSet) ชุดแสดงผล ยีห่อ้ TERCO รุ่น MT 3004 (ประเทส
สวีเดน)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2537

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             50,000.00 เคมี 1

1761 37008712 วศ.คล.
99.37/12061700/008712

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N941013343

เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ YORK 020000 BTU. 
S/N941013343 อ านวยการ 401 หอ้งพกัอาจารย ์

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 14-ส.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1762 37008713 วศ.คล.
99.37/12061100/008713

เตาหล่อโลหะแบบอินดกัชัน่ (INDUCTION 
FURNACE)

เตาหล่อโลหะแบบอินดกัชัน่ (INDUCTION 
FURNACE) ยีห่อ้ PANTECH รุ่น MELMASTER 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        3,499,970.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1763 37008719 วศ.
xx.99.37/12061100/008719

อุปกรณ์วดัรอบ ยีห่อ้ Tseto รุ่น Testto 4600 อุปกรณ์วดัรอบ ยีห่อ้ Tseto รุ่น Testto 4600 
(ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

31-ส.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1764 37008720 วศ.
xx.99.37/12061100/008720

ปากกาจบังานเคร่ืองกดั ขนาด 130 มม. ปากกาจบังานเคร่ืองกดั ขนาด 130 มม. ยีห่อ้ 
SAFEWAY รุ่น PHV-130 (ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,999.48 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1765 37008721 วศ.
xx.99.37/12061100/008721

ปากกาจบังานเคร่ืองกดั ขนาด 130 มม. ปากกาจบังานเคร่ืองกดั ขนาด 130 มม. ยีห่อ้ 
SAFEWAY รุ่น PHV-130 (ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,999.48 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1766 37008722 วศ.
xx.99.37/12061100/008722

ปากกาจบังานบนเคร่ืองเจาะ RADIA: DRILL ปากกาจบังานบนเคร่ืองเจาะ RADIA: DRILL ยีห่อ้
 ฆSAFEway รุ่น FHV-200 ขนาด 200 มม. 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             49,998.96 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1767 37008810 วศ.
xx.99.37/12061100/008810

เคร่ืองทดสอบความทนทานต่อแรงดึงและการบิด
งอของแนวเช่ือม

เคร่ืองมือทดสอบความทนทานต่อการบิดและการ
งอพร้อมวาดุทดสอบ ยีห่อ้ TERCO MT 3005 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18 กรกฏาคม 
2537

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           159,965.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1768 37008811 วศ.
xx.99.37/12061100/008811

ชุดโตะ๊ปฏิบติัการเคมี โตะ๊ส าหรับวางเคร่ืองมือวิเคราะห์ 2 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25 กรกฏาคม 
2537

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           100,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1769 37008812 วศ.
xx.99.37/12061100/008812

ชุดโตะ๊ปฏิบติัการเคมี โตะ๊ส าหรับวางเคร่ืองมือวิเคราะห์ 2 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25 กรกฏาคม 
2537

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           100,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1770 37008813 วศ.
xx.99.37/12061100/008813

ชุดโตะ๊ปฏิบติัการเคมี โตะ๊เคร่ืองชัง่ละเอียด 8 ตวัพร้อมตดิตั้ง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25 กรกฏาคม 
2537

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           100,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1771 37008814 วศ.
xx.99.37/12061100/008814

ชุดโตะ๊ปฏิบติัการเคมี โตะ๊เคร่ืองชัง่ละเอียด 8 ตวัพร้อมตดิตั้ง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25 กรกฏาคม 
2537

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           100,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1772 37008815 วศ.คล.
04.37/12061100/008815

เคร่ืองมือสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectro 
Photometer)

เคร่ืองมือสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectro 
Photometer) ยีห่อ้ HITACHI รุ่น U-2000 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           289,970.00 เคมี 1

1773 37008816 วศ.คล.
04.37/12061100/008816

ตูค้วบคุมอุณหภูมิ ตูค้วบคุมอุณหภูมิ ยีห่อ้ WTB-BINDER รุ่น ED 240
 (ประเทศเยอรมนั) (เคร่ืองท่ี 1/1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-37 พร้อมใชง้าน              40,000.00 เคมี 1

1774 37008817 วศ.คล.
04.37/12061100/008817

ตูค้วบคุมอุณหภูมิ ตูค้วบคุมอุณหภูมิ ยีห่อ้ WTB-BINDER รุ่น ED 240
 (ประเทศเยอรมนั) (เคร่ืองท่ี 2/2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-37 พร้อมใชง้าน              40,000.00 เคมี 1

1775 37008819 วศ.
xx.99.37/12061100/008819

ชุดหวัแบง่อเนกประสงค์ ชุดหวัแบง่อเนกประสงค ์ยีห่อ้ HOMEGE รุ่น B5-2 
(ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             76,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1776 37008820 วศ.
xx.99.37/12061100/008820

เคร่ืองตดัโลหะอเนกประสงคใ์ชไ้ฮดรอลิกส์ เคร่ืองตดัโลหะอเนกประสงคใ์ชไ้ฮดรอลิกส์ ยีห่อ้ 
KINGSLAND แบบ/รุ่น 40 XM ผประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           219,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1777 37008821 วศ.
xx.99.37/12061100/008821

เคร่ืองวดัการยดืหดตวัของวสัดุทางกลพร้อมอุปกรณ์ เคร่ืองวดัการยดืหดตวัของวสัดุทางกลพร้อม
อุปกรณ์ ยีห่อ้ ELE (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ธ.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           259,813.00 โยธำ 1

1778 37008822 วศ.
xx.99.37/12061100/008822

เคร่ืองมือวดัขนาดของแรงและวงแหวนวดัแรง เคร่ืองมือวดัขนาดของแรงและวงแหวนวดัแรง 
(LOAD MEASURING/PROOVING RINDS) ยีห่อ้

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ธ.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           171,308.41 โยธำ 1

1779 37008823 วศ.
xx.99.37/12061100/008823

เคร่ืองทดสอบการหดตวัเน่ืองจากการสูญเสียน ้า เคร่ืองทดสอบการหดตวัเน่ืองจากการสูญเสียน ้า 
(DRRING SHRINKAGE AND MOISTURE 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ธ.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           183,691.49 โยธำ 1

1780 37008825 วศ.
xx.99.37/12061100/008825

ออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล ยีห่อ้ TEKTRONIX รุ่น TDS 640A (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) จ านวน 1 ตวั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

10-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           345,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1781 37008826 วศ.
xx.99.37/12061100/008826

ออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล ยีห่อ้ TEKTRONIX รุ่น TDS 620A (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) จ านวน 1 ตวั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

10-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             35,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1782 37008851 วศ.
xx.99.37/12061100/008851

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน รายละเอียด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        3,000,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1783 37008852 วศ.
xx.99.37/12061100/008852

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

เคร่ืองมือวดัขนาดและสดัส่วนของร่างกาย ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1784 37008853 วศ.
xx.99.37/12061100/008853

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

ชุดเคร่ืองมือวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1785 37008854 วศ.
xx.99.37/12061100/008854

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

เคร่ืองมือส าหรับวดัความแขง็แรงของร่างกาย ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1786 37008855 วศ.
xx.99.37/12061100/008855

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

ชุดเคร่ืองมือศึกษาความลา้ และสมรรถภาพของ
สายตา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1787 37008856 วศ.
xx.99.37/12061100/008856

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

เคร่ืองมือวิเคราะห์การเคล่ือนไหว ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1788 37008861 วศ.คล.
02.37/12061100/008861

เคร่ืองมือทดสอบควมแขง็พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้ 
MATSUSAWA รุ่น MXT-3 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

เคร่ืองมือทดสอบควมแขง็พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้ 
MATSUSAWA รุ่น MXT-3 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28 กรกฏาคม 
2537

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           398,575.00 อุตสำหกำร 1

1789 37008862 วศ.
xx.99.37/12061100/008862

เคร่ืองอบแหง้แบบฟลูอิคเบค (Fluid Bed Dryer) เคร่ืองอบแหง้แบบฟลูอิคเบค (Fluid Bed Dryer) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           371,290.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1790 37008863 วศ.
xx.99.37/12061100/008863

ชุดปรับดากาหนา้ 1 ชุด น ้าพทุุ่นลอยชุดใหญ่ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,348,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1791 37008864 วศ.
xx.99.37/12061100/008864

ชุดปรับดากาหนา้ 1 ชุด ฃน ้าพทุุ่นลอยชุดเล็ก ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,348,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1792 37008869 วศ.
xx.99.37/12061100/008869

เคร่ืองทดลองไวแดท ยีห่อ้ WF เคร่ืองทดลองไวแดท ยีห่อ้ WF รุ่น WF57600, 
WF57610,WF57612(ประเทศองักฤษป

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,000.00 โยธำ 1

1793 37008880 วศ.
xx.99.37/12061100/008880

เคร่ืองมือสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectro 
Photometer)

RECTANGULAR QUARTZ CELL ขนาด 10 มม. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           289,970.00 โยธำ 1

1794 37008881 วศ.
xx.99.37/12061100/008881

เคร่ืองมือสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectro 
Photometer)

FIVE-POSITION TURRET CELL HOLDER ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           289,970.00 โยธำ 1

1795 37008882 วศ.
xx.99.37/12061100/008882

เคร่ืองมือสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectro 
Photometer)

PONER CORD ส าหรับใชก้บัสญัญาณแบบ 
RS-232 C

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           289,970.00 โยธำ 1

1796 37008883 วศ.
xx.99.37/12061100/008883

เคร่ืองมือสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectro 
Photometer)

กระดาษพิมพผ์ลขนาดกวา้ง 110 มม. จ านวน 10 
มว้น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           289,970.00 โยธำ 1

1797 37008887 วศ.
xx.99.37/12061100/008887

ชุดหวัแบง่อเนกประสงค ์ยีห่อ้ HOMEGE รุ่น B5-2 ชุดหวัแบง่อเนกประสงค ์ยีห่อ้ HOMEGE รุ่น B5-2 
(ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             76,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1798 37008888 วศ.
xx.99.37/12061100/008888

เคร่ีองตดัโลหะอเนกประสงคใ์ชไ้ฮดรอบิกส์ เคร่ีองตดัโลหะอเนกประสงคใ์ชไ้ฮดรอบิกส์ ยีห่อ้ 
KINGSLAND แบบ/รุ่น 40XM (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           219,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1799 37008889 วศ.
xx.99.37/12061100/008889

เคร่ืองวดัการยดืหดตวัของวสัดุทางกลพร้อมอุปกรณ์ เคร่ืองวดัการยดืหดตวัของวสัดุทางกลพร้อม
อุปกรณ์ ยีห่อ้ ELE (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           259,813.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1800 37008890 วศ.
xx.99.37/12061100/008890

เคร่ืองวดัขนาดของแรงและวงแหวนแรง เคร่ืองวดัขนาดของแรงและวงแหวนแรง (LOAD 
MEASURING/PROOVING RINCS) ยีห่อ้ ELE 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           171,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1801 37008891 วศ.
xx.99.37/12061100/008891

เคร่ืองทดสอบการหดตวัเน่ืองจากการสูญเสียน ้า เคร่ืองทดสอบการหดตวัเน่ืองจากการสูญเสียน ้า 
(DRRING SHRINKAGE AND MOISTURE 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           183,691.59 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1802 37008893 วศ.
xx.99.37/12061100/008893

ออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล ออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล ยีห่อ้ TEKTRONIX 
รุ่น TDS 640A , 620A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

10-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           345,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1803 37008894 วศ.
xx.99.37/12061100/008894

ออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล ออสซิลโลสโคป แบบดิจิตอล ยีห่อ้ TEKTRONIX 
รุ่น TDS 640A , 620A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

10-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           345,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1804 37008918 วศ.
xx.99.37/12061100/008918

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

เคร่ืองมือวดัขนาดและสดัส่วนของร่างกาย ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        3,000,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1805 37008919 วศ.
xx.99.37/12061100/008919

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

ชุดเคร่ืองมือวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1806 37008920 วศ.
xx.99.37/12061100/008920

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

เคร่ืองมือส าหรับวดัความแขง็แรงของร่างกาย ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1807 37008921 วศ.
xx.99.37/12061100/008921

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

ชุดเคร่ืองมือศึกษาความลา้ และสมรรถภาพของ
สายตา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1808 37008922 วศ.
xx.99.37/12061100/008922

เคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการศึกษาปรับปรุงออกแบบ
สภาพการท างาน

เคร่ืองมือวิเคราะห์การเคล่ือนไหว ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1809 37008923 วศ.
xx.99.37/12061100/008923

พีซีซอฟแวร์ ยีห่อ้ ANSYS (ประเทศสหรัฐอเมริกา) พีซีซอฟแวร์ ยีห่อ้ ANSYS (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-พ.ย.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           250,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1810 37008926 วศ.
xx.99.37/12061100/008926

เคร่ืองลบัมีดตดั ยีห่อ้ TSUNG FU รุ่น CT-457 เคร่ืองลบัมีดตดั ยีห่อ้ TSUNG FU รุ่น CT-457 
พร้อมอุปกรณ์ (ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           298,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1811 37008932 วศ.
xx.99.37/12061100/008932

ชุดเคร่ืองมือวดัความถ่ีของสญัญาณไฟฟ้า ชุดเคร่ืองมือวดัความถ่ีของสญัญาณไฟฟ้า ยีห่อ้ 
TEXTRONIX MODEL 2711 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           186,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1812 37008933 วศ.
xx.99.37/12061100/008933

ชุดเคร่ืองมือวดัความถ่ีของสญัญาณไฟฟ้า ชุดเคร่ืองมือวดัความถ่ีของสญัญาณไฟฟ้า ยีห่อ้ 
TEXTRONIX MODEL 2711 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           186,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1813 37008934 วศ.
xx.99.37/12061100/008934

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1814 37008935 วศ.
xx.99.37/12061100/008935

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1815 37008936 วศ.
xx.99.37/12061100/008936

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1816 37008937 วศ.
xx.99.37/12061100/008937

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1817 37008938 วศ.
xx.99.37/12061100/008938

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1818 37008939 วศ.
xx.99.37/12061100/008939

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1819 37008940 วศ.
xx.99.37/12061100/008940

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1820 37008941 วศ.
xx.99.37/12061100/008941

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1821 37008942 วศ.
xx.99.37/12061100/008942

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1822 37008943 วศ.
xx.99.37/12061100/008943

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1823 37008944 วศ.
xx.99.37/12061100/008944

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1824 37008945 วศ.
xx.99.37/12061100/008945

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1825 37008946 วศ.
xx.99.37/12061100/008946

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1826 37008947 วศ.
xx.99.37/12061100/008947

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1827 37008948 วศ.
xx.99.37/12061100/008948

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1828 37008949 วศ.
xx.99.37/12061100/008949

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1829 37008950 วศ.
xx.99.37/12061100/008950

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1830 37008951 วศ.
xx.99.37/12061100/008951

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1831 37008952 วศ.
xx.99.37/12061100/008952

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1832 37008953 วศ.
xx.99.37/12061100/008953

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1833 37008954 วศ.
xx.99.37/12061100/008954

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1834 37008955 วศ.
xx.99.37/12061100/008955

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1835 37008956 วศ.
xx.99.37/12061100/008956

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1836 37008957 วศ.
xx.99.37/12061100/008957

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1837 37008958 วศ.
xx.99.37/12061100/008958

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1838 37008959 วศ.
xx.99.37/12061100/008959

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1839 37008960 วศ.
xx.99.37/12061100/008960

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1840 37008961 วศ.
xx.99.37/12061100/008961

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1841 37008962 วศ.
xx.99.37/12061100/008962

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1842 37008963 วศ.
xx.99.37/12061100/008963

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1843 37008964 วศ.
xx.99.37/12061100/008964

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1844 37008965 วศ.
xx.99.37/12061100/008965

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1845 37008966 วศ.
xx.99.37/12061100/008966

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1846 37008967 วศ.
xx.99.37/12061100/008967

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1847 37008968 วศ.
xx.99.37/12061100/008968

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1848 37008969 วศ.
xx.99.37/12061100/008969

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1849 37008970 วศ.
xx.99.37/12061100/008970

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1850 37008971 วศ.
xx.99.37/12061100/008971

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1851 37008972 วศ.
xx.99.37/12061100/008972

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1852 37008973 วศ.
xx.99.37/12061100/008973

ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ชุดแหล่งจ่ายไฟ แบบกระแสตรง ยีห่อ้ TEX 
TRONIX MODEL PS 280 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,372.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1853 236206 37009014 วศ.คล.
04.37/12061100/009014

หอดูดซึม (ABSORPTION TOWER) ยหีอ้ QVE 
(236206)

หอดูดซึม (ABSORPTION TOWER) ยหีอ้ QVE 
รุ่น CT II (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-ธ.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           800,000.00 เคมี 1

1854 236198 37009015 วศ.คล.
04.37/12061100/009015

หอลดอุณหภูมิ (COOLING TOWER) ยีห่อ้ QVE 
(236198)

หอลดอุณหภูมิ (COOLING TOWER) ยีห่อ้ QVE 
รุ่น CIS (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ส.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           800,000.00 เคมี 1

1855 37009017 วศ.
xx.99.37/12061100/009017

เคร่ืองหาความช้ืนของดินแบบรวดเร็ว ยีห่อ้ CPN เคร่ืองหาความช้ืนของดินแบบรวดเร็ว ยีห่อ้ CPN 
รุ่น 503020 (ประเทศสหรัฐอเมริกา) S/N H 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ต.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             57,800.00 โยธำ 1

1856 37009019 วศ.
xx.99.37/12061100/009019

เคร่ืองเขา้ขอบโลหะแผน่พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้ 
TAMING

เคร่ืองเขา้ขอบโลหะแผน่พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้ 
TAMING รุ่น MS-16 S/N 83018 (ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           179,760.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1857 37009021 วศ.คล.
02.37/12061100/009021

เคร่ืองไสนอนระยะชกั 450 มม. ยีห่อ้ ZHE JIANG 
(CHEC) รุ่น B6050

เคร่ืองไสนอนระยะชกั 450 มม. พร้อมอุปกรณ์ 
ยีห่อ้ ZHE JIANG (CHEC) รุ่น B6050 (ประเทศจีน)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           171,500.00 อุตสำหกำร 1

1858 37009022 วศ.คล.
03.37/12061100/009022

เคร่ืองผสมคอนกรีตชนิดกระทะ (panmixer) เคร่ืองผสมคอนกรีต ขนาดถงัผสมทรงกระบอก 
ขนาดความจุ 56 dm3 พร้อมใบกวนและมอเตอร์ท่ี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน            150,000.00 โยธำ 1

1859 37009023 วศ.
xx.99.37/12061100/009023

เคร่ืองผสมคอนกรีตชนิดกระทะ ชุดทดสอบเพ่ือหาค่าการยบุตวัของคอนกรีต ยีห่อ้ 
RECO รุ่น RECO-C-001

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

1860 37009024 วศ.
xx.99.37/12061100/009024

เคร่ืองผสมคอนกรีตชนิดกระทะ ชุดทดสอบหาปริมาณอากาศในคอนกรีตสด ยีห่อ้ 
WF 52830

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   โยธำ 1

1861 37009025 วศ.
xx.99.37/12061100/009025

ชุดอุปกรณ์ทดลองนิวแมติกดว้ยไฟฟ้า ยีห่อ้ 
BOSCH

ชุดอุปกรณ์ทดลองนิวแมติกดว้ยไฟฟ้า ยีห่อ้ 
BOSCH (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           276,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1862 37009026 วศ.
xx.99.37/12061100/009026

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 พร้อมใชง้าน            150,000.00 โยธำ 1

1863 37009027 วศ.
xx.99.37/12061100/009027

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง โตะ๊ปฏิบติัการกลาง 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 พร้อมใชง้าน                7,500.00 โยธำ 1

1864 37009028 วศ.
xx.99.37/12061100/009028

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง เกา้อ้ี 8 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1865 37009029 วศ.
xx.99.37/12061100/009029

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง เกา้อ้ี 8 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1866 37009030 วศ.
xx.99.37/12061100/009030

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง เกา้อ้ี 8 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1867 37009031 วศ.
xx.99.37/12061100/009031

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง เกา้อ้ี 8 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1868 37009032 วศ.
xx.99.37/12061100/009032

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง เกา้อ้ี 8 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1



1869 37009033 วศ.
xx.99.37/12061100/009033

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง เกา้อ้ี 8 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1870 37009034 วศ.
xx.99.37/12061100/009034

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง เกา้อ้ี 8 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1871 37009035 วศ.
xx.99.37/12061100/009035

โตะ๊ทดลองส าหรับวิศกรรมส่ิงแวดลอ้มพร้อมติดตั้ง เกา้อ้ี 8 ตวั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1872 37009043 วศ.
xx.99.37/12061100/009043

ไฟเทนทิโอมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKOGAWA รุ่น 272300 ไฟเทนทิโอมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKOGAWA รุ่น 272300
 ผประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           271,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1873 37009044 วศ.
xx.99.37/12061100/009044

เทคโตมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKGAWA รุ่น 363200 เทคโมมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKGAWA รุ่น 363200 
(ประเทศสิงคโปร)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             16,100.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1874 37009045 วศ.
xx.99.37/12061100/009045

เทคโตมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKGAWA รุ่น 363200 เทคโมมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKGAWA รุ่น 363200 
(ประเทศสิงคโปร)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             16,100.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1875 37009046 วศ.
xx.99.37/12061100/009046

เทคโตมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKGAWA รุ่น 363200 เทคโมมิเตอร์ ยีห่อ้ YOKGAWA รุ่น 363200 
(ประเทศสิงคโปร)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             16,100.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1876 37009047 วศ.
xx.99.37/12061100/009047

เคร่ืองมว้นโลหะแผน่ ยีห่อ้ HM รุ่น RHA-10/15 เคร่ืองมว้นโลหะแผน่ ยีห่อ้ HM รุ่น RHA-10/15 
หมายเลข 94118 (ประเทศเดนมาร์ค)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ธ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             62,060.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1877 37009048 วศ.คล.
03.37/12061100/009048

ชุดวดัสีและความขุ่นของน ้า ชุดทดสอบความขุ่นของน ้า ยีห่อ้ HACH รุ่น 
2100AN (ปประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           500,000.00 โยธำ 1

1878 37009049 วศ.คล.
03.37/12061100/009049

ชุดวดัสีและความขุ่นของน ้า ชุดทดสอบสีของน ้า ยีห่อ้ HACH รุ่น DR/700 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1879 37009050 วศ.คล.
03.37/12061100/009050

ชุดวดัสีและความขุ่นของน ้า เคร่ืองเหว่ียง (CENTRUFUGE) 1 เคร่ือง ยีห่อ้ IEC 
รุ่น CENTRA-HN (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1880 37009051 วศ.
xx.99.37/12061100/009051

กลอ้งจุลทรรศน์โลหะวิทยา ยีห่อ้ 2EISS กลอ้งจุลทรรศน์โลหะวิทยา ยีห่อ้ 2EISS รุ่น 
AXIOTECH (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           300,000.00 โยธำ 1

1881 37009052 วศ.
xx.99.37/12061100/009052

ชุดทดสอบหาค่า PH ของดินแบบรวดเร็ว 1.ชุดทดสอบหาค่า PH ของดินแบบรวดเร็ว ยีห่อ้ 
WF และอ่ืนๆ รุ่น WF 22050, WF33042, 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             46,866.00 โยธำ 1

1882 37009053 วศ.
xx.99.37/12061100/009053

ชุดเทดสอบคอนโซลิเคชัน่ 2.ชุเทดสอบคอนโซลิเคชัน่ ยีห่อ้ WF,MITOTOYO
 รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ก.พ.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             90,950.00 โยธำ 1

1883 37009054 วศ.
xx.99.37/12061100/009054

เคร่ืองคดัแยกขนาดของดิน-หิน 6 ขนาด 3.เคร่ืองคดัแยกขนาดของดิน-หิน 6ขนาด ยีห่อ้ 
ENDECOTTS รุ่น OCTAGAN 200 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ธ.ค.-37 พร้อมใชง้าน              57,780.00 โยธำ 1

1884 37009055 วศ.
xx.99.37/12061100/009055

ชุดทดสอบหาความถ่วยฃงจ าเพาะของดิน 4.ชุดทดสอบหาความถ่วยฃงจ าเพาะของดิน ยีห่อ้
WF และอ่ืนๆ รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             42,532.50 โยธำ 1

1885 37009056 วศ.
xx.99.37/12061100/009056

ชุดทดสอบการบดอดัดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน 5.ชุดทดสอบการบดอดัดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน
(MODIFIED PROCTOR) ยีห่อ้ RECO และอ่ืนๆ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                3,852.00 โยธำ 1

1886 37009057 วศ.
xx.99.37/12061100/009057

ชุดทดสอบการบดอดัดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน 5.ชุดทดสอบการบดอดัดินแบบสูงกว่ามาตรฐาน
(MODIFIED PROCTOR) ยีห่อ้ RECO และอ่ืนๆ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-มี.ค.-37 พร้อมใชง้าน                3,852.00 โยธำ 1

1887 37009058 วศ.
xx.99.37/12061100/009058

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นแหง้ของดินในสนาม
แบบใชท้รายแทนท่ี

6.ชุดทดสอบหาความหนาแน่นแหง้ของดินใน
สนามแบบใชท้รายแทนท่ี (FIELD DENSITY 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             16,050.00 โยธำ 1

1888 37009059 วศ.
xx.99.37/12061100/009059

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นสูงสุดและต ่าสุดของ
ตวัอยา่งดิน

7.ชุดทดสอบหาความหนาแน่นสูงสุดและต ่าสุด
ของตวัอยา่งดิน (MAXIMUM AND MINIMUM 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           333,412.00 โยธำ 1

1889 37009060 วศ.
xx.99.37/12061100/009060

เคร่ืองกวนดินแบบไฮดส์ปีดเตียเรอ 8.เคร่ืองกวนดินแบบไฮดส์ปีดเตียเรอ ยีห่อ้ 
HAMILTION BEACH รุ่น 936 CP (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ธ.ค.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             22,951.50 โยธำ 1



1890 37009061 วศ.
xx.99.37/12061100/009061

ชุดทดสอบความซึมผา่นของน ้าใตดิ้น 9.ชุดทดสอบความซึมผา่นของน ้าใตดิ้น ยีห่อ้ WF 
และอ่ืนๆ รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 พร้อมใชง้าน            224,700.00 โยธำ 1

1891 37009062 วศ.
xx.99.37/12061100/009062

ชุดทดสอบไดเร็กเซียร์เทส 10.ชุดทดสอบไดเร็กเซียร์เทส ยีห่อ้ 
WF,MITUTOYO รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ก.พ.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           369,150.00 โยธำ 1

1892 37009063 วศ.
xx.99.37/12061100/009063

ชุดทดสอบไฮดดรมิเตอร์ 11.ชุดทดสอบไฮดดรมิเตอร์ ยีห่อ้ WF, SOILTEST
 รุ่น WF23861,WF32855,WF33042,WF33051 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,820.00 โยธำ 1

1893 37009064 วศ.คล.
03.37/12061100/009064

เคร่ืองมือเจาะเก็บตวัอยา่ง 12.เคร่ืองมือเจาะเก็บตวัอยา่ง (CORCUTTER 
APPARATUS) ยีห่อ้ MATEST รุ่น S85,S85/1 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 29-มี.ค.-38 พร้อมใชง้าน              41,944.00 โยธำ 1

1894 37009065 วศ.
xx.99.37/12061100/009065

ตูอ้บดิน 13.ตูอ้บดิน ยีห่อ้ BINDER รุ่น ED 240 (ประเทศ
เยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ธ.ค.-38 พร้อมใชง้าน              50,290.00 โยธำ 1

1895 37009066 วศ.
xx.99.37/12061100/009066

เคร่ืองมือหาความหนาแน่นของดินโดยวิธีพร็อค
เจอร์เพน็เน็ทโตรมิเตอร์

14.เคร่ืองมือหาความหนาแน่นของดินโดยวิธีพร็อค
เจอร์เพน็เน็ทโตรมิเตอร์ (IN-SITUDENSITY 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 พร้อมใชง้าน              31,565.00 โยธำ 1

1896 37009067 วศ.
xx.99.37/12061100/009067

เคร่ืองมือหาความหนาแน่นของดินโดยวิธีพร็อค
เจอร์เพน็เน็ทโตรมิเตอร์

14.เคร่ืองมือหาความหนาแน่นของดินโดยวิธีพร็อค
เจอร์เพน็เน็ทโตรมิเตอร์ (IN-SITUDENSITY 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 พร้อมใชง้าน              31,565.00 โยธำ 1

1897 37009068 วศ.
xx.99.37/12061100/009068

เคร่ืองมือทดสอบหาค่าซีบีอาร์ในสนาม 15.เคร่ืองมือทดสอบหาค่าซีบีอาร์ในสนาม ยีห่อ้ 
WF และอ่ืนๆ รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           258,940.00 โยธำ 1

1898 37009069 วศ.
xx.99.37/12061100/009069

ชุดทดสอบการบดอดัโดยวิธีมาตรฐาน 16.ชุดทดสอบการบดอดัโดยวิธีมาตรฐาน 
(STANDARD PROCTOR) ยีห่อ้ RECO และ อ่ืนๆ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ก.พ.-38 พร้อมใชง้าน                8,025.00 โยธำ 1

1899 37009070 วศ.
xx.99.37/12061100/009070

ชุดทดสอบการบดอดัโดยวิธีมาตรฐาน 16.ชุดทดสอบการบดอดัโดยวิธีมาตรฐาน 
(STANDARD PROCTOR) ยีห่อ้ RECO และ อ่ืนๆ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ก.พ.-38 พร้อมใชง้าน                8,025.00 โยธำ 1

1900 37009071 วศ.
xx.99.37/12061100/009071

ชุดทดสอบการบดอดัโดยวิธีมาตรฐาน 16.ชุดทดสอบการบดอดัโดยวิธีมาตรฐาน 
(STANDARD PROCTOR) ยีห่อ้ RECO และ อ่ืนๆ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ก.พ.-38 พร้อมใชง้าน                8,025.00 โยธำ 1

1901 37009072 วศ.
xx.99.37/12061100/009072

ชุดทดสอบการบดอดัโดยวิธีมาตรฐาน 16.ชุดทดสอบการบดอดัโดยวิธีมาตรฐาน 
(STANDARD PROCTOR) ยีห่อ้ RECO และ อ่ืนๆ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ก.พ.-38 พร้อมใชง้าน                8,025.00 โยธำ 1

1902 37009073 วศ.
xx.99.37/12061100/009073

ชุดทดสอบแอตเตอร์เบอร์กลิมิต 17.ชุดทดสอบแอตเตอร์เบอร์กลิมิต ยีห่อ้ WF และ
อ่ืนๆ รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             42,800.00 โยธำ 1

1903 37009074 วศ.
xx.99.37/12061100/009074

ชุดทดสอบแอตเตอร์เบอร์กลิมิต 17.ชุดทดสอบแอตเตอร์เบอร์กลิมิต ยีห่อ้ WF และ
อ่ืนๆ รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             42,800.00 โยธำ 1

1904 37009075 วศ.
xx.99.37/12061100/009075

เคร่ืองดนัดินออกจากโมลด์ 18.เคร่ืองดนัดินออกจากโมลด ์ยีห่อ้ WF และอ่ืนๆ 
รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มี.ค.-38 พร้อมใชง้าน            125,190.00 โยธำ 1

1905 37009077 วศ.
xx.99.37/12061100/009077

แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ยีห่อ้ ซีเมนส์ แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ยีห่อ้ ซีเมนส์ รุ่น 2
 GA 2726-ID

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-เม.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             90,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1906 37009078 วศ.
xx.99.37/12061100/009078

แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ยีห่อ้ ซีเมนส์ แหล่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ยีห่อ้ ซีเมนส์ รุ่น 2
 GA 2726-ID

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-เม.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             90,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1907 37009079 วศ.
xx.99.37/12061100/009079

ชุดเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ มิตโตโย (ประเทศญ่ีปุ่ น) ชุดเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ มิตโตโย (ประเทศญ่ีปุ่ น) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           248,004.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1908 37009080 วศ.
xx.99.37/12061100/009080

ชุดทดลองเคร่ืองควบคุมแบบโปรแกรมได้ ชุดทดลองเคร่ืองควบคุมแบบโปรแกรมได ้
(Programmble Gntroller) ยีห่อ้ FESTO (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ก.พ.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           299,921.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1909 37009111 วศ.
xx.99.37/12061100/009111

แทน่ข้ึนรูปโลหะพร้อมอุปกรณ์ แทน่ข้ึนรูปโลหะพร้อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-มี.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           219,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1910 37009112 วศ.
xx.99.37/12061100/009112

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) 
(ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           189,533.33 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1911 37009113 วศ.
xx.99.37/12061100/009113

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) 
(ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           189,533.33 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1912 37009114 วศ.
xx.99.37/12061100/009114

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) 
(ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           189,533.33 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1913 37009115 วศ.
xx.99.37/12061100/009115

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส รุ่น 2 GA 1800-4 C ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1914 37009116 วศ.
xx.99.37/12061100/009116

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) หมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เฟส รุ่น 2 GA 1800-4 C ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1915 37009117 วศ.
xx.99.37/12061100/009117

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) หมแ้ปลงไฟฟ้า 3 เฟส รุ่น 2 CA 1810-5 D 2ลูก รวม
เป็นเงิน 108,500บาท

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1916 37009118 วศ.
xx.99.37/12061100/009118

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) หมแ้ปลงไฟฟ้า 3 เฟส รุ่น 2 CA 1810-5 D 2ลูก รวม
เป็นเงิน 108,500บาท

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1917 37009119 วศ.
xx.99.37/12061100/009119

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) หมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบปรับค่าได ้ชนิด 
Toroidol Core รุ่น 2GA 1825-2D จ านวน 2 ลูก รวม

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1918 37009120 วศ.
xx.99.37/12061100/009120

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) หมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบปรับค่าได ้ชนิด 
Toroidol Core รุ่น 2GA 1825-2D จ านวน 2 ลูก รวม

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1919 37009121 วศ.
xx.99.37/12061100/009121

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) หมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบปรับค่าไดเ้ป็นชนิด 
Clumn-type รุ่น 2 GA 1840-2E จ านวน 2 ลูก เป็น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1920 37009122 วศ.
xx.99.37/12061100/009122

ชุดหมแ้ปลงไฟฟ้าปรัยค่าแรงดนัได ้(VARIAC) หมอ้แปลงไฟฟ้า 3 เฟส แบบปรับค่าไดเ้ป็นชนิด 
Clumn-type รุ่น 2 GA 1840-2E จ านวน 2 ลูก เป็น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1921 37009123 วศ.
xx.99.37/12061100/009123

ชุดทดสอบของแขง็ในนา้ ชุดทดสอบของแขง็ในนา้ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-38 พร้อมใชง้าน            420,000.00 โยธำ 1

1922 37009124 วศ.
xx.99.37/12061100/009124

ชุดทดสอบการรับน ้าหนกัของคาน ชุดทดสอบการรับน ้าหนกัของคาน ยีห่อ้ ELE รุ่น 
EL 33-5130 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-ก.พ.-38 พร้อมใชง้าน            372,400.00 โยธำ 1

1923 37009125 วศ.
xx.99.37/12061100/009125

ชุดทดสอบการรับน ้าหนงัของเสา ชุดทดสอบการรับน ้าหนงัของเสา ยีห่อ้ ELE รุ่น 
EL31-0266/01 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-ก.พ.-38 พร้อมใชง้าน            373,500.00 โยธำ 1

1924 37009139 วศ.
xx.99.37/12061100/009139

ชุดทดสอบการกระแทกของโลหะ ยีห่อ้ 
SHIMADZU

ชุดทดสอบการกระแทกของโลหะ ยีห่อ้ 
SHIMADZU TESTER (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

11-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           399,966.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1925 292959 37009193 วศ.
xx.99.37/12061100/009193

เคร่ืองวดัก าลงัอดัเคร่ืองยนตดี์เวล DG-7T เคร่ืองวดัก าลงัอดัเคร่ืองยนตดี์เวล DG-7T ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1926 37009477 วศ.
xx.99.37/12060100/009477

ตุบ้านเล่ือนกระจก R-025-GX ตุบ้านเล่ือนกระจก R-025-GX ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1927 37009478 วศ.
xx.99.37/12060100/009478

ตุบ้านเล่ือนกระจก R-025-GX ตุบ้านเล่ือนกระจก R-025-GX ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1928 37009479 วศ.
xx.99.37/12060100/009479

ตุบ้านเล่ือนกระจก R-025-GX ตุบ้านเล่ือนกระจก R-025-GX ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1929 37009480 วศ.
xx.99.37/12060100/009480

ตุบ้านเล่ือนกระจก R-025-GX ตุบ้านเล่ือนกระจก R-025-GX ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1930 37009487 วศ.
xx.99.37/12060100/009487

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1931 37009488 วศ.
xx.99.37/12060100/009488

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1932 37009489 วศ.
xx.99.37/12060100/009489

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1933 37009490 วศ.
xx.99.37/12060100/009490

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1934 37009491 วศ.
xx.99.37/12060100/009491

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1935 37009492 วศ.
xx.99.37/12060100/009492

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1936 37009493 วศ.
xx.99.37/12060100/009493

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1937 37009494 วศ.
xx.99.37/12060100/009494

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1938 37009495 วศ.
xx.99.37/12060100/009495

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1939 37009496 วศ.
xx.99.37/12060100/009496

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1940 37009497 วศ.
xx.99.37/12060100/009497

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1941 37009498 วศ.
xx.99.37/12060100/009498

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1942 37009499 วศ.
xx.99.37/12060100/009499

เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 เกา้อ้ีพิมพืดีด C-403-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1943 37009583 วศ.
xx.99.37/12060100/009583

ชั้นวางสารแบบวางตรง S-002-GW ชั้นวางสารแบบวางตรง S-002-GW ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1944 37009590 วศ.
xx.99.37/12060100/009590

เกา้อ้ีส านกังานแบบมทา้วแขน C-400-V-05 เกา้อ้ีส านกังานแบบมทา้วแขน C-400-V-05 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ก.ย.-37 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1945 37009592 วศ.
xx.03.37/00000000/009592

Metal Form Metal Form 01-ธ.ค.-37 พร้อมใชง้าน              47,308.00 โยธำ 1

1946 37009593
วศ.xx.02.37/000/009593

CANNON Pritner CANNON Pritner BJC-600J วสัดุวิชา
โครงงาน

13-มิ.ย.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           105,000.00 อุตสำหกำร 1

1947 37009596 วศ.
xx.01.37/00000000/009596

Megahertz PCMCIA Megahertz PCMCIA 14.4 D/F 16-ธ.ค.-37 พร้อมใชง้าน              20,009.00 ไฟฟ้ำฯ 1

1948 37011155 วศ.คล.
02.37/12061100/011155

เคร่ืองกดัฮาร์ดโลหะดว้ยไฟฟ้า ยีห่อ้ SODICK รุ่น
 MODEL MAKER 3 จ านวน 1 เคร่ือง (236235)

เคร่ืองกดัฮาร์ดโลหะดว้ยไฟฟ้า ยีห่อ้ SODICK รุ่น
 MODEL MAKER 3 งบคลงั 37 ผลิตจากประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ม.ค.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

        2,798,900.00 อุตสำหกำร 1

1949 37011156 วศ.คล.
17.37/12061600/011156

ชุดปรับปรุงคุณภาพน ้า 1 ชุด (236183) ชุดปรับปรุงคุณภาพน ้า 1 ชุด ประกอบดว้ย.1)น ้าพุ
ทอ่นลอยชุดใหญ่ จ านวน 2 ชุด

ครุภณัฑอ่ื์นๆ งบคลงั 13-ต.ค.-37 พร้อมใชง้าน         1,348,200.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

1950 37019011 วศ.คล.
03.37/12061100/019011

เคร่ืองชัง่ AND FP-6000 S/N 6401806 เคร่ืองชัง่ AND FP-6000 S/N 6401806 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

1951 37024515 วศ.คล.
03.37/12061100/024515

โหลดเซล ขนาด 10 ตนั ยีห่อ้ TML รุ่น CLC 10A โหลดเซล ขนาด 10 ตนั ยีห่อ้ TML รุ่น CLC 10A 
ผลิตจากประเทศ ญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-ส.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

1952 37024516 วศ.คล.
03.37/12061100/024516

โหลดเซล ขนาด 20 ตนั ยีห่อ้ TML รุ่น CLC 20A โหลดเซล ขนาด 20 ตนั ยีห่อ้ TML รุ่น CLC 20A 
ผลิตจากประเทศ ญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-ส.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1



1953 37024517 วศ.คล.
03.37/12061100/024517

โหลดเซล ขนาด 50 ตนั ยีห่อ้ TML รุ่น CLC 50A โหลดเซล ขนาด 50 ตนั ยีห่อ้ TML รุ่น CLC 50A 
ผลิตจากประเทศ ญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-ส.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

1954 38009599 วศ.คล.
27.38/12060100/009599

เคร่ืองพิมพดี์ดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจ า 
IBM (เคร่ืองท่ี 1/2)

เคร่ืองพิมพดี์ดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจ า 
"IBM" รุ่น Personal Wheel Writer 2 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 30-มี.ค.-38 พร้อมใชง้าน              21,300.00 งำนพัสดุ 1

1955 38009600 วศ.คล.
27.38/12060100/009600

เคร่ืองพิมพดี์ดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจ า 
IBM (เคร่ืองท่ี 2/2)

เคร่ืองพิมพดี์ดแบบไฟฟ้าชนิดไม่มีหน่วยความจ า 
"IBM" รุ่น Personal Wheel Writer 2 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 30-มี.ค.-38 พร้อมใชง้าน              21,300.00 งำนพัสดุ 1

1956 38009603 วศ.
xx.99.38/12060200/009603

รถลากจูง รุ่น NG-401-8 รถลากจูง รุ่น NG-401-8 (ประเทสญ่ีปุ่ น) ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

08-พ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             13,375.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1957 38009604 วศ.
xx.99.38/12061100/009604

ชุดวดัรังสีและความขุ่นของน ้า ชุดวดัรังสีและความขุ่นของน ้า ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,500.00 โยธำ 1

1958 235868 38009606 วศ.คล.
04.38/12061100/009606

เคร่ืองกลัน่น ้าอตัโนมติั (235868) เคร่ืองกลัน่น ้า จ  านวน 1 เคร่ือง ยีห่อ้ Fistreem รุ่น 
WGS-902-020K (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-มิ.ย.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           100,000.00 เคมี 1

1959 235858 38009607 วศ.คล.
04.38/12061100/009607

เคร่ืองกลัน่น ้าอตัโนมติั (235858) Deioniser จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ Fistreem รุ่น 
WGS-950-5100 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-มิ.ย.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             16,100.00 เคมี 1

1960 235868 38009608 วศ.คล.
04.38/12061100/009608

เคร่ืองกลัน่น ้าอตัโนมติั (235868) ถงัเก็บน ้ากลัน่ จ  านวน 1 ใบ ยีห่อ้ Fistreem รุ่น 
WGS-905-510R (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-มิ.ย.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             16,100.00 เคมี 1

1961 38009609 วศ.คล.
04.38/12061100/009609

เคร่ืองกลัน่น ้าอตัโนมติั (235868) เคร่ืองกรองน ้า จ  านวน 1 ชุด ยีห่อ้ Healthy Mote รุ่น
 PW 34 0 (ประเทสไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-มิ.ย.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             16,100.00 เคมี 1

1962 38009610 วศ.
xx.99.38/12061100/009610

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1963 38009611 วศ.
xx.99.38/12061100/009611

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

1.ELE OEM Board with 256 Kwords (1 Mbyte) 
DRAM แผง ประมวลสญัญาณดิจิตอล แบบฟลอ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1964 38009612 วศ.
xx.99.38/12061100/009612

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

1.ELE OEM Board with 256 Kwords (1 Mbyte) 
DRAM แผง ประมวลสญัญาณดิจิตอล แบบฟลอ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1965 38009613 วศ.
xx.99.38/12061100/009613

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

2.อาร์ดแวร์ส าหรับควบคุมแผงประมวลผลดิจิตอล 
จ านวน 2 ชุด ยีห่อ้ ATEC Computer รุ่น 486 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1966 38009614 วศ.
xx.99.38/12061100/009614

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

2.อาร์ดแวร์ส าหรับควบคุมแผงประมวลผลดิจิตอล 
จ านวน 2 ชุด ยีห่อ้ ATEC Computer รุ่น 486 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1967 38009615 วศ.
xx.99.38/12061100/009615

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1968 38009616 วศ.
xx.99.38/12061100/009616

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1969 38009617 วศ.
xx.99.38/12061100/009617

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1970 38009618 วศ.
xx.99.38/12061100/009618

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1971 38009619 วศ.
xx.99.38/12061100/009619

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1972 38009620 วศ.
xx.99.38/12061100/009620

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1973 38009621 วศ.
xx.99.38/12061100/009621

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1974 38009622 วศ.
xx.99.38/12061100/009622

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1975 38009623 วศ.
xx.99.38/12061100/009623

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1976 38009624 วศ.
xx.99.38/12061100/009624

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

3.DSK C 26 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1977 38009625 วศ.
xx.99.38/12061100/009625

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1978 38009626 วศ.
xx.99.38/12061100/009626

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1979 38009627 วศ.
xx.99.38/12061100/009627

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1980 38009628 วศ.
xx.99.38/12061100/009628

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1981 38009629 วศ.
xx.99.38/12061100/009629

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1982 38009630 วศ.
xx.99.38/12061100/009630

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1983 38009631 วศ.
xx.99.38/12061100/009631

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1984 38009632 วศ.
xx.99.38/12061100/009632

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1985 38009633 วศ.
xx.99.38/12061100/009633

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1986 38009634 วศ.
xx.99.38/12061100/009634

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

4.DSK C 50 แผงประมวลผลสญัญาณดิจิตอล
แบบพิกพอยท์ จ  านวน 10 แผง ยีห่อ้ Texas 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1987 38009635 วศ.
xx.99.38/12061100/009635

ชุดแผงวรจรและอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผล
สญัญาณแบบดิจิตอล

5.Printer, LQ 1170 I EPSON เคร่ืองพิมพผ์ล 
จ านวน 1 เคร่ือง ยีห่อ้ EPSON รุ่น LQ 1170 I 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1988 38009636 วศ.
xx.99.38/12061100/009636

เคร่ืองมือส าหรับบดอดัดินอตัโนมติั 1.เคร่ืองมือส าหรับบดอดัดินอตัโนมติั ประกอยดว้ย
 1,1 เคร่ืองกระทุง้ดินแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ WF รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           331,700.00 โยธำ 1

1989 250129 38009637 วศ.
xx.99.38/12061100/009637

ชุดทดสอบคอนโซลอเคชัน่ 2.ชุดทดสอบคอนโซลอเคชัน่ ยีห่อ้ WF รุ่น 
WF24251 และอ่ืนๆ(ประเทศองักฤษ) 1 ชุด 95,230 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             95,230.00 โยธำ 1

1990 38009639 วศ.
xx.99.38/12061100/009639

ตูท้ดลองวงจรควบคุม ตูท้ดลองวงจรควบคุม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           207,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1991 38009640 วศ.
xx.99.38/12061100/009640

เคร่ืองท าความสะอาดช้ินงานแบบอุลตร้า เคร่ืองท าความสะอาดช้ินงานแบบอุลตร้า ยีห่อ้ เค
เมทโซนิค พร้อมอุปกรณ์ (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-มิ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             49,166.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1992 38009685 วศ.
xx.99.38/12061100/009685

เคร่ืองตรวจสอบรอยร้าวดว้ยผงแม่เหล็ก 
MAGNALUX

เคร่ืองตรวจสอบรอยร้าวดว้ยผงแม่เหล็ก 
MAGNALUX, Model Y-6 A.C YORK

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ส.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           142,470.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1993 38009686 วศ.
xx.99.38/12061100/009686

ชุดสาธิตแขนกลจบัช้ินงาน ยีห่อ้ TQ รุ่น MA2000 ชุดสาธิตแขนกลจบัช้ินงาน ยีห่อ้ TQ รุ่น MA2000 
(ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           250,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1994 38009732 วศ.
xx.99.38/12061100/009732

เคร่ืองวดั 3 มิติแบบซีเอ็นซ ์(CNC-CMM) 1.เคร่ือง COORDINATE MEASURING 
MACHINE (CMM) ยีห่อ้ ZEISS รุ่น ECLIPSE 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        2,798,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



1995 38009733 วศ.
xx.99.38/12061000/009733

เคร่ืองวดั 3 มิติแบบซีเอ็นซ ์(CNC-CMM) 2.ชุดคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 2.1เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้
 Hewlett Packard HP 9000 รุ่น 715 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

20-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

1996 38009734 วศ.
xx.99.38/12061100/009734

อุปกรณ์ทดสอบแรงดึง 1 อนั 1.ชุด LOAD FRAME ยีห่อ้ SHIMADZU รุ่น 
AGH-500D (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           520,000.00 เคร่ืองกล 1

1997 38009735 วศ.
xx.99.38/12061100/009735

อุปกรณ์ทดสอบแรงดึง 1 อนั 2.ชุดควบคุมและแสดงผล ยีห่อ้ SHIMADZU 
(ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคร่ืองกล 1

1998 38009736 วศ.
xx.99.38/12061100/009736

อุปกรณ์ทดสอบแรงดึง 1 อนั 3.ชุดบนัทึกขอ้มูล ยีห่อ้ SHIMADZU (ประเทศ
ญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-37 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคร่ืองกล 1

1999 38009740 วศ.
xx.99.38/12061100/009740

เคร่ืองรับและขยายสญัญาณแบบพลศาสตร์ เคร่ืองรับและขยายสญัญาณแบบพลศาสตร์
(DYNAMIC) ส าหรับงานทดสอบวสัดุ ยีห่อ้ HBM 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           248,924.95 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2000 38009741 วศ.
xx.99.38/12061100/009741

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE รุ่น EA
 507-210 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           327,009.75 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2001 38009742 วศ.
xx.99.38/12061100/009742

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 1.ตวัควบคุมและบนัทึกผลการวดั (DATA 
LOGGER) ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 475-008 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2002 38009743 วศ.
xx.99.38/12061100/009743

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 2.อุปกรณ์ตรวจวดั (SENSOR) ประกอบดว้ย ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2003 38009744 วศ.
xx.99.38/12061100/009744

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 2.1SENSOR วดัความเร็วลม ยีห่อ้ EA 507-204 
(ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2004 38009745 วศ.
xx.99.38/12061100/009745

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 2.2SENSOR วดัทิศทางลม ยีห่อ้ ELE รุ่น EA 
507-242 (ประเทศองักฏษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2005 38009746 วศ.
xx.99.38/12061100/009746

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 2/3SENSOR วดัอุณหภูมิอากาศ ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 
507-246 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2006 38009747 วศ.
xx.99.38/12061100/009747

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 2.4SENSOR ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์
ยีห่อ้ ELE รุ่น EL 507-302 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2007 38009748 วศ.
xx.99.38/12061100/009748

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 2.5SENSOR ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ยีห่อ้
 ELE รุ่น EL 507-306 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2008 38009749 วศ.
xx.99.38/12061100/009749

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 2.6SENSOR ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไ.ด ์
ยีห่อ้ ELE รุ่น DIALOG 900 SOFTWARE 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2009 38009750 วศ.
xx.99.38/12061100/009750

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 3.ส่วนประมวลผลจะควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์จาก 
SOFTWARE โดยมีโปรแกรม DIGITAL EMS/900

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2010 38009751 วศ.
xx.99.38/12061100/009751

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 4.เฟรมและกล่องบรรจุตวัควบคุมและบนัทึกผล ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2011 38009752 วศ.
xx.99.38/12061100/009752

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 4.1เฟรม ยีห่อ้ ELE รวมอยูใ่น EA 475-008 
(ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2012 38009753 วศ.
xx.99.38/12061100/009753

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 4.2กล่องบรรจุชุด DATA LOGER รวมอยูใ่น EA 
475-008

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2013 38009754 วศ.
xx.99.38/12061100/009754

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 5.อุปกรณ์ประกอบ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2014 38009755 วศ.
xx.99.38/12061100/009755

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 5.1แบตเตอร่ีชาร์จไฟไดแ้บบ LIHD เทียมไฮไดร์ด 
ยีห่อ้ ELE รุ่นEA 475-050 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2015 38009756 วศ.
xx.99.38/12061100/009756

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 5.2ตวัชาร์จแบตเตอร่ี จ  านวน 1 เคร่ือง ยีห่อ้ ELE รุ่น
 EA 475-052/09 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2016 38009757 วศ.
xx.99.38/12061100/009757

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 5.3SOFTWARE DIALOG EMS/900 V3.11 ยีห่อ้ 
ELE รวมอยุใ่นEA 507-210 (ผประเทสองัองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2017 38009758 วศ.
xx.99.38/12061100/009758

สถานีวดัสภาพมลภาวะในอากาศ ยีห่อ้ ELE 5.4สายเคเบิล RS-232 รวมอยูใ่นขดุน้ี (ประเทส
องักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2018 38009768 วศ.
xx.99.38/12061100/009768

ชุดทดสอบการน าความร้อนของโลหะ ยีห่อ้ 
P.A.HILTON

ชุดทดสอบการน าความร้อนของโลหะ ยีห่อ้ 
P.A.HILTON & DELTALAB รุ่นH 940 &ET 100 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ส.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           839,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2019 38009769 วศ.
xx.99.38/12061100/009769

ชุดทดลองงานอตัโนมติัส าหรับงานนิวเมติกส์ ชุดทดลองงานอตัโนมติัส าหรับงานนิวเมติกส์ ยีห่อ้
 BOSCH (ประเทศเอยรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ส.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           500,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2020 38009770 วศ.คล.
02.38/12061100/009770

ชุดทดลองงานอตัโนมติัส าหรับงานนิวเมติกส์ ชุดทดลองงานอตัโนมติัส าหรับงานนิวเมติกส์ ยีห่อ้
 BOSCH (ประเทศเอยรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ส.ค.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           500,000.00 อุตสำหกำร 1

2021 38009771 วศ.
xx.99.38/12061100/009771

โตะ๊หินแกรนิตส าหรับงานระดบั รุ่น 517-105 โตะ๊หินแกรนิตส าหรับงานระดบั รุ่น 517-105 มิตตู
โตโย (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-พ.ย.-38 พร้อมใชง้าน              70,976.47 อุตสำหกำร 1

2022 38009772 วศ.
xx.99.38/12061100/009772

โตะ๊หินแกรนิตส าหรับงานระดบั รุ่น 517-105 โตะ๊หินแกรนิตส าหรับงานระดบั รุ่น 517-105 มิตตู
โตโย (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-พ.ย.-38 พร้อมใชง้าน              70,976.47 อุตสำหกำร 1

2023 38009773 วศ.
xx.99.38/12061100/009773

ชุดมอร์เตอร์ส าเร็จรูป 1.มอร์เตอร์ 1 เฟส ยีห่อ้ SEMCO รุ่น 07NO4F2B 
(ประเทศๆไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           140,100.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2024 38009774 วศ.
xx.99.38/12061100/009774

ชุดมอร์เตอร์ส าเร็จรูป 2.มอร์เตอร์ 3 เฟส 220/380//Y ยีห่อ้ SEMCO รุ่น 
LEK-407M04-3 (ประเทไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2025 38009775 วศ.
xx.99.38/12061100/009775

ชุดมอร์เตอร์ส าเร็จรูป 3.มอเตอร์ 3 เฟส 380/600 V.A/Y จ านวน 1 ตวั ยีห่อ้
 SEMC รุ่น LKM-497M-04-6 (ประทเศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2026 38009776 วศ.
xx.99.38/12061100/009776

ชุดมอร์เตอร์ส าเร็จรูป 4.มอเตอร์ 3 เฟส 2 ควาทเร็ว แบบ Dahlander 
จ านวน 1 ตวั ยีห่อ้ SEMCO รุ่น LKM-407M01F3B 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2027 38009777 วศ.
xx.99.38/12061100/009777

ชุดมอร์เตอร์ส าเร็จรูป 5. แหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมระบบป้องกนั 
จ  านวน 1 ชุด ยีห่อ้ EW รุ่น EW-130 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2028 38009778 วศ.
xx.99.38/12061100/009778

ชุดมอร์เตอร์ส าเร็จรูป 6.Stepping motor พร้อมชุด Drive ควบคุมไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 2000 Step จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ Parker รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2029 38009779 วศ.
xx.99.38/12061100/009779

ชุดมอร์เตอร์ส าเร็จรูป 7.ชุดจ าลองตวัอยา่งงาน จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ ELWW
 รุ่น 2412290.1 (ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2030 38009780 วศ.
xx.99.38/12061100/009780

ชุดมอร์เตอร์ส าเร็จรูป 8.อุปกรณ์ประกอบร่วม ประกอบดว้ย 8.1เคร่ืองวดั
รอบตวัเลขใชร้ะบบสมัผสัและใชแ้สงแบบดิจิตอล 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2031 38009781 วศ.
xx.99.38/12061100/009781

เคร่ืองสกดัน ้ามนัและไขมนั เคร่ืองสกดัน ้ามนัและไขมนั ประกอบดว้ยชุดเตา
ใหค้วามร้อนพร้อมอุปกรณ์ชุดสกดัไขมนั 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ต.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           233,644.86 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2032 38009782 วศ.
xx.99.38/12060300/009782

ชุดบนัทึกขอ้มมูล 1.เคร่ืองบนัทึกขอ้มูลแบบจุด 12 ช่องสญัญาณ 
จ านวน 1 เคร่ือง ยีห่อ้ YOKOGAWA รุ่น 437012 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 30-ต.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           560,747.66 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2033 38009783 วศ.
xx.99.38/12060300/009783

ชุดบนัทึกขอ้มมูล 2.เคร่ืองบนัทึกขอ้มูลชนืดแบน 3ปากกา จ านวน 2 
เคร่ือง ยีห่อ้ YOKOGAWA รุ่น 3721-3I-B-O/F 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 30-ต.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2034 38009784 วศ.
xx.99.38/12060300/009784

ชุดบนัทึกขอ้มมูล 2.เคร่ืองบนัทึกขอ้มูลชนืดแบน 3ปากกา จ านวน 2 
เคร่ือง ยีห่อ้ YOKOGAWA รุ่น 3721-3I-B-O/F 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 30-ต.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2035 38009785 วศ.
xx.99.38/12060300/009785

ชุดบนัทึกขอ้มมูล 3.เคร่ืองบนัทึกขอ้มูลชนิดแบน แบบ2 ปากกา 
จ านวน 1 เคร่ือง ยีห่อ้ YOKOGAWA รุ่น 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 30-ต.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2036 38009786 วศ.
xx.99.38/12060300/009786

ชุดบนัทึกขอ้มมูล 4.เคร่ืองบนัทึกสญัญาณแบบ 20 จุด พร้อม ชุดต่อ
เขา้กบัคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 เคร่ือง ยีห่อ้ 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 30-ต.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2037 38009787 วศ.
xx.99.38/12061100/009787

ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 (ประเทศ
เยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             93,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2038 38009788 วศ.
xx.99.38/12061100/009788

ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 (ประเทศ
เยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             93,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2039 38009789 วศ.
xx.99.38/12061100/009789

ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 (ประเทศ
เยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             93,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2040 38009790 วศ.
xx.99.38/12061100/009790

ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 (ประเทศ
เยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             93,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2041 38009791 วศ.
xx.99.38/12061100/009791

ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 ชุด พี แอล ซี ยีห่อ้ SIMENS รุ่น S5-950 (ประเทศ
เยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             93,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2042 38009792 วศ.คล.
04.38/12061100/009792

เตาเผาแบบไฟเฟิล ยีห่อ้ STUAT รุ่น S1207 เตาเผาแลลมฟัเฟิล ยีห่อ้ STUAT รุ่น S1207 
(ประเทศองักฤษ) (เคร่ืองท่ี 2/2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           233,000.00 เคมี 1

2043 38009793 วศ.คล.
05.38/12061100/009793

ชุดทดลองการท าควาทเยน็ จ  านวน 1 ชุด ชุดทดลองการท าควาทเยน็ ยีห่อ้ P.A.Hiltom Model
 รุ่น R713/19841 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-ต.ค.-38 พร้อมใชง้าน         1,855,000.00 เคร่ืองกล 1

2044 38009794 วศ.คล.
05.38/12061100/009794

ชุดทดลองการปรับอากาศ จ านวน 1 ชุด ชุดทดลองการปรับอากาศ ยีห่อ้ P.A. Model รุ่น 
A574/64516 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-ต.ค.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

        1,855,000.00 เคร่ืองกล 1

2045 38009795 วศ.
xx.99.38/12061100/009795

เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณสารอตัโนมติั ยีห่อ้ 
METROHM

เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณสารอตัโนมติั ยีห่อ้ 
METROHM รุ่น 716 DMSTITRINO (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           653,271.03 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2046 38009797 วศ.
xx.99.38/12061100/009797

ชุดแผน่วดัแรง ยีห่อ้ KISTLER รุ่น 9281 B 11 ชุดแผน่วดัแรง ยีห่อ้ KISTLER รุ่น 9281 B 11 เลขท่ี
เคร่ือง SN 553488 (ประเทศสวิสเซอร์แลนดป์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ส.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           859,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2047 38009811 วศ.
xx.99.38/12061100/009811

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2048 38009812 วศ.
xx.99.38/12061100/009812

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2049 38009813 วศ.
xx.99.38/12061100/009813

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2050 38009814 วศ.
xx.99.38/12061100/009814

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2051 38009815 วศ.
xx.99.38/12061100/009815

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2052 38009816 วศ.
xx.99.38/12061100/009816

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2053 38009817 วศ.
xx.99.38/12061100/009817

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2054 38009818 วศ.
xx.99.38/12061100/009818

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2055 38009819 วศ.
xx.99.38/12061100/009819

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น ทีเอส-
11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,943.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2056 38009820 วศ.คล.
02.38/12061100/009820

ชุดปฏิบติัการตดัแบบพลาสม่า ยีห่อ้ THERMAL 
รุ่น PAK 625XR

ชุดปฏิบติัการตดัแบบพลาสม่า ยีห่อ้ THERMAL 
DYNAMIC รุ่น PAK625XR (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           168,600.00 อุตสำหกำร 1

2057 38009822 วศ.
xx.99.38/12061100/009822

ชุดเคร่ืองมือวดัส าหรับศึกษาระบบก าลงัไฟฟ้าใน
อุตสาหกรรม

ชุดเคร่ืองมือวดัส าหรับศึกษาระบบก าลงัไฟฟ้าใน
อุตสาหกรรม

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           747,663.55 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2058 38009823 วศ.
xx.99.38/12061100/009823

ชุดเคร่ืองมือส าหรับเช่ือมต่อเพ่ือวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวกบัแผน่วดัแรง

ชุดเคร่ืองมือส าหรับเช่ือมต่อเพ่ือวิเคราะห์การ
เคล่ือนหไวกบัแผน่วดัแรง ยีห่อ้ MEGA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           500,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2059 38009824 วศ.
xx.99.38/12061000/009824

ชุดเคร่ืองมือส าหรับเช่ือมต่อเพ่ือวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวกบัแผน่วดัแรง

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Compag Presario 742 S/N 
7533 HQB 30405

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

21 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2060 38009825 วศ.
xx.99.38/12061000/009825

ชุดเคร่ืองมือส าหรับเช่ือมต่อเพ่ือวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวกบัแผน่วดัแรง

-เคร่ืองพิมพแ์บบหลายสี HP 660 C S/N S65962C2
 QQ

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

21 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2061 38009826 วศ.
xx.99.38/12061000/009826

ชุดเคร่ืองมือส าหรับเช่ือมต่อเพ่ือวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวกบัแผน่วดัแรง

-เคร่ืองพิมพแ์บบ Dot Matria, EPSON LQ 1170 
I,S/N 1QT1055333

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

21 กรกฏาคม 
2538

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2062 38009840 วศ.
xx.99.38/12061100/009840

ชุดเก็บขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์และประมวลผล ชุดเก็บขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์และประมวลผล ยีห่อ้ 
YOKOGAWA รุ่น 375022-01/F/MAT+/RS 232 C 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           149,532.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2063 38009843 วศ.
xx.99.38/12061100/009843

ชุดเคร่ืองมือชุบเคลือบดว้ยไฟฟ้า ยหีอ้ CNL ชุดเคร่ืองมือชุบเคลือบดว้ยไฟฟ้า ยหีอ้ CNL 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

12-ต.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           186,915.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2064 38009844 วศ.
xx.99.38/12061100/009844

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             93,457.00 โยธำ 1

2065 38009845 วศ.
xx.99.38/12061100/009845

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2066 38009846 วศ.
xx.99.38/12061100/009846

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2067 38009847 วศ.
xx.99.38/12061100/009847

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2068 38009848 วศ.
xx.99.38/12061100/009848

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2069 38009849 วศ.
xx.99.38/12061100/009849

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2070 38009850 วศ.
xx.99.38/12061100/009850

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2071 38009851 วศ.
xx.99.38/12061100/009851

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2072 38009852 วศ.
xx.99.38/12061100/009852

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2073 38009853 วศ.
xx.99.38/12061100/009853

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2074 38009854 วศ.
xx.99.38/12061100/009854

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2075 38009855 วศ.
xx.99.38/12061100/009855

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2076 38009856 วศ.
xx.99.38/12061100/009856

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2077 38009857 วศ.
xx.99.38/12061100/009857

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2078 38009858 วศ.
xx.99.38/12061100/009858

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1



2079 38009859 วศ.
xx.99.38/12061100/009859

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2080 38009860 วศ.
xx.99.38/12061100/009860

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2081 38009861 วศ.
xx.99.38/12061100/009861

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2082 38009862 วศ.
xx.99.38/12061100/009862

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2083 38009863 วศ.
xx.99.38/12061100/009863

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2084 38009864 วศ.
xx.99.38/12061100/009864

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2085 38009865 วศ.
xx.99.38/12061100/009865

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2086 38009866 วศ.
xx.99.38/12061100/009866

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2087 38009867 วศ.
xx.99.38/12061100/009867

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2088 38009868 วศ.
xx.99.38/12061100/009868

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 1)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัใหญ่รุ่น 
15000 W ยีห่อ้ E.G.O (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,949.85 โยธำ 1

2089 38009869 วศ.
xx.99.38/12061100/009869

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 2)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัเล็ก รุ่น 
RCH-3 ยีห่อ้ E tela (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,159.29 โยธำ 1

2090 38009870 วศ.
xx.99.38/12061100/009870

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 2)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัเล็ก รุ่น 
RCH-3 ยีห่อ้ E tela (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,159.29 โยธำ 1

2091 38009871 วศ.
xx.99.38/12061100/009871

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 2)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัเล็ก รุ่น 
RCH-3 ยีห่อ้ E tela (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,159.29 โยธำ 1

2092 38009872 วศ.
xx.99.38/12061100/009872

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 2)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัเล็ก รุ่น 
RCH-3 ยีห่อ้ E tela (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,159.29 โยธำ 1

2093 38009873 วศ.
xx.99.38/12061100/009873

ชุดจานใหค้วามร้อนและตวักวน 2)จานใหค้วามร้อนและตวักวนแบบตวัเล็ก รุ่น 
RCH-3 ยีห่อ้ E tela (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,159.29 โยธำ 1

2094 38009878 วศ.
xx.99.38/12061100/009878

เทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน ยีห่อ้ AMARELL เทอร์โมมิเตอร์มาตรฐาน ยีห่อ้ AMARELL รุ่น N71
 061 (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           121,969.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2095 38009879 วศ.
xx.99.38/12061100/009879

ชุดทดลองอุปกรณ์วดัคุมแบบอตัโนมติัใน
อุตสาหกรรม

ชุดทดลองอุปกรณ์วดัคุมแบบอตัโนมติัใน
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑข์อง ELWE (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           322,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2096 38009880 วศ.
xx.99.38/12061100/009880

ชุดทดลองอุปกรณ์วดัคุมแบบอตัโนมติัใน
อุตสาหกรรม

1)อุปกรณ์ทดลองพ้ืนฐานการใชอุ้ปกรณื
อิเล็กทรอนิกส์กบัระบบก าลงัไฟฟ้า จ  านวน 1 ชุด 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2097 38009881 วศ.
xx.99.38/12061100/009881

ชุดทดลองอุปกรณ์วดัคุมแบบอตัโนมติัใน
อุตสาหกรรม

2)ชุดอุปกรณ์ทดลองการขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัร
กระแสตรงจ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ ELWE รุ่น 0210012 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2098 38009882 วศ.
xx.99.38/12061100/009882

ชุดทดลองอุปกรณ์วดัคุมแบบอตัโนมติัใน
อุตสาหกรรม

3)ชุดอุปกรณ์ทดลองการรับเคล่ือนเคร่ืองจกัร
กระแสสลบั จ  านวน 1 ชุด ยีห่อ้ ELWE รุ่น 0210302

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2099 38009886 วศ.
xx.99.38/12061100/009886

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 1)ชุดอุปกรณ์ทลอง Static Converter (Rectifier) 
จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ ELWE รุ่น 0210011 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,868,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2100 38009887 วศ.
xx.99.38/12061100/009887

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 2)ชุดอุปกรณ์ทดลอง DC Drive จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ 
ELWE รุ่น 0210012 (ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2101 38009888 วศ.
xx.99.38/12061100/009888

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 3)ชุด Frequency Converter จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ Elwe
 รุ่น 0210302 (ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2102 38009889 วศ.
xx.99.38/12061100/009889

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 4)แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ ยีห่อ้ ELWE 
(ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2103 38009890 วศ.
xx.99.38/12061100/009890

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 4)แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ ยีห่อ้ ELWE 
(ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2104 38009891 วศ.
xx.99.38/12061100/009891

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 4)แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ ยีห่อ้ ELWE 
(ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2105 38009892 วศ.
xx.99.38/12061100/009892

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั 4)แหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ประกอบ ยีห่อ้ ELWE 
(ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2106 38009893 วศ.
xx.99.38/12061100/009893

เคร่ืองวดัแรงตดัเฉือนในวานกลึงและเจาะ เคร่ืองวดัแรงตดัเฉือนในวานกลึงและเจาะ ยีห่อ้ 
KISTLER รุ่น 9257B (ประเทศสวิสเซอร์แลนด)์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           560,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2107 38009894 วศ.
xx.99.38/12061100/009894

ชุดศึกษาแรงเน่ืองจากการเปล่ียนรูปร่างของวสัดุ 1)ชุดอุปกรณ์ทดสอบกรเปล่ียนในเชิงสาร
พลศาสตร์ของวสัดุ(Strain Gaugy Sets)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           280,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2108 38009895 วศ.
xx.99.38/12061100/009895

ชุดศึกษาแรงเน่ืองจากการเปล่ียนรูปร่างของวสัดุ 2)ชุด Selector Module ยีห่อ้ HBM รุ่น UMH 3209 
(ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2109 38009896 วศ.
xx.99.38/12061100/009896

ชุดศึกษาแรงเน่ืองจากการเปล่ียนรูปร่างของวสัดุ 3)ชุด Distributor Board ยีห่อ้ HBM รุ่น VT 10 A 
(ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2110 38009897 วศ.
xx.99.38/12061100/009897

ชุดศึกษาแรงเน่ืองจากการเปล่ียนรูปร่างของวสัดุ 4)ชุดแสดงผลขอ้มูลชนิด Thermal Printer ยีห่อ้ 
HBM รุ่น D2 (ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2111 38009898 วศ.
xx.99.38/12061100/009898

ชุดหวัแบง่แบบอเนกประสงค ์ยีห่อ้ "TOS" ชุดหวัแบง่แบบอเนกประสงค ์ยีห่อ้ "TOS" 
Cat.No.Du-200A(ประเทศสาธารณเชค)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           186,738.32 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2112 38009899 วศ.
xx.99.38/12061100/009899

ชุดหวัแบง่แบบอเนกประสงค ์ยีห่อ้ "TOS" ชุดหวัแบง่แบบอเนกประสงค ์ยีห่อ้ "TOS" 
Cat.No.Du-200A(ประเทศสาธารณเชค)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           186,738.32 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2113 38009900 วศ.
xx.99.38/12061100/009900

ชุดเคร่ืองมือส าหรับหาค่าแรงเสียดทานและแรง
ตา้นกรกดของกดในสนาม

ชุดเคร่ืองมือส าหรับหาค่าแรงเสียดทานและแรง
ตา้นกรกดของกดในสนาม

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           779,990.00 โยธำ 1

2114 38009901 วศ.คล.
02.38/12061100/009901

ชุดเคร่ืองอดัไฮดรอลิค ชุดเคร่ืองอดัไฮดรอลิค จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ ZEUS 
รุ่น CHP 03025 และ 02508 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ม.ค.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           476,289.00 อุตสำหกำร 1

2115 38009902 วศ.คล.
02.38/12061100/009902

ชุดเคร่ืองอดัไฮดรอลิค 1)เคร่ืองป้ัมอดัข้ึนรูปโลหะ (Hydraulic Press) ยีห่อ้
 ZEUS รุ่น CHP 03025 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ม.ค.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1

2116 38009903 วศ.คล.
02.38/12061100/009903

ชุดเคร่ืองอดัไฮดรอลิค 2)เคร่ืองป้ัมโลหะ (Cross-Shaft Power Press) ยีห่อ้
 ZEUS รุ่น APP 02508 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ม.ค.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1

2117 38009904 วศ.คล.
02.38/12061100/009904

ชุดเคร่ืองอดัไฮดรอลิค 3)แม่พิมพข้ึ์นรูปโลหะ ยีห่อ้ ZEUS รุ่น ?90มม.x ?
48มม.(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ม.ค.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1

2118 38009905 วศ.
xx.99.38/12061100/009905

ชุดสาธิตระบบเซนเซอร์ ยีห่อ้ SUNX,EFECTOR ชุดสาธิตระบบเซนเซอร์ ยีห่อ้ SUNX,EFECTOR 
(ประเทศญ่ีปุ่ นและเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-ม.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             93,457.94 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2119 38009914 วศ.
xx.99.38/12061100/009914

ชุดทดสอบการทรุดตวัของพ้ืนดิน ยีห่อ้ ELE ชุดทดสอบการทรุดตวัของพ้ืนดิน ยีห่อ้ ELE 
(ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           205,000.00 โยธำ 1

2120 38009915 วศ.
xx.99.38/12061100/009915

ชุดทดสอบความแขง็แรงของดินท่ีปรับปรุง
คุณภาพแลว้

ชุดทดสอบความแขง็แรงของดินท่ีปรับปรุง
คุณภาพแลว้ ยีห่อ้ ELE (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           385,000.00 โยธำ 1



2121 38009916 วศ.
xx.99.38/12061100/009916

ชุดทดลองการไหลในทอ่ ยีห่อ้ QVF รุ่น CTS 10 ชุดทดลองการไหลในทอ่ ยีห่อ้ QVF รุ่น CTS 10 
(ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ธ.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           300,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2122 38009917 วศ.คล.
04.38/12061100/009917

ชุดดลองการสูญเสียความร้อน ยีห่อ้ TNT ชุดดลองการสูญเสียความร้อน ยีห่อ้ TNT รุ่น HL 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 29-ธ.ค.-39 พร้อมใชง้าน         1,450,000.00 เคมี 1

2123 38009918 วศ.
xx.99.38/12061000/009918

ไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ DEC รุ่น VENTURIS โครคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ยีห่อ้ DEC รุ่น VENTURIS 
(ประเทศไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

29-ธ.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2124 38009930 วศ.คล.
03.38/12061100/009930

ชุดทดลองการไหลซึมของน ้าผา่นตวักลางท่ี
สภาวะต่างๆ

ชุดทดลองการไหลซึมของน ้าผา่นตวักลางท่ี
สภาวะต่างๆ ยีห่อ้ ARMFIED รุ่น S1-A (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           389,908.00 โยธำ 1

2125 38009931 วศ.คล.
03.38/12061100/009931

ชุดทดลองการเกิดคล่ืนและวอเตอร์แฮมเมอร์ในทอ่
 (237564)

ชุดทดลองการเกิดคล่ืนและวอเตอร์แฮมเมอร์ในทอ่
 ยีห่อ้ ARMFIELD รุ่น C7 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           799,932.00 โยธำ 1

2126 38009932 วศ.คล.
03.38/12061100/009932

ชุดเคร่ืองมือโตะ๊ไฮดรอลิกส์ ยีห่อ้ ARMFIELD 
(262365)

ชุดเคร่ืองมือโตะ๊ไฮดรอลิกส์ ยีห่อ้ ARMFIELD รุ่น
 Fi-10-A (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           329,988.00 โยธำ 1

2127 38009933 วศ.คล.
03.38/12061100/009933

ชุดเคร่ืองมือทดลองท่ีติดตั้งบนโตะ๊ไฮดรอลิกส์ 
(237560)

ชุดเคร่ืองมือทดลองท่ีติดตั้งบนโตะ๊ไฮดรอลิกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           799,932.00 โยธำ 1

2128 38009934 วศ.
xx.99.38/12061100/009934

อุปกรณ์ทดลองทดสอบ DEAD WEIGHT 
CALIBRATOR

อุปกรณ์ทดลองทดสอบ DEAD WEIGHT 
CALIBRATOR ยีห่อ้ ARMFIED รุ่น F1-11 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2129 38009935 วศ.คล.
03.38/12061100/009935

อุปกรณ์ทดลองศึกษา HYDEOSTATIC 
PRESSURE

อุปกรณ์ทดลองศึกษา HYDEOSTATIC 
PRESSURE ยีห่อ้ ARMFIELD รุ่น F1-12 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2130 38009936 วศ.
xx.99.38/12061100/009936

อุปกรณ์ทดลองศึกษา FLOW OVER WEIRS อุปกรณ์ทดลองศึกษา FLOW OVER WEIRS ยีห่อ้
 ARMFIELD รุ่น F1-13 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2131 38009937 วศ.
xx.99.38/12061100/009937

อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ BERNOVLLI อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ BERNOVLLI 
ยีห่อ้ ARMFIELD รุ่น F1-15 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2132 38009938 วศ.
xx.99.38/12061100/009938

อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ IMPACT OF JET อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ IMPACT OF JET
ยีห่อ้ ARMFIELD รุ่น F1-16 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2133 38009939 วศ.
xx.99.38/12061100/009939

อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ ORIFICE OF 
FREE JET FLOW

อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ ORIFICE OF 
FREE JET FLOWยีห่อ้ ARMFIELD รุ่น F1-17 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2134 38009940 วศ.
xx.99.38/12061100/009940

อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ OSBORNE 
REYNOLD

อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ OSBORNE 
REYNOLD ยีห่อ้ ARMFIELD รุ่น F1-20 (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2135 38009941 วศ.
xx.99.38/12061100/009941

อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ FLOW METER 
DEMONSTRATION

อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ FLOW METER 
DEMONSTRATION ยีห่อ้ ARMFIELD รุ่น F1-21 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2136 38009942 วศ.คล.
99.38/12061100/009942

ชุดเคร่ืองมือวดัส าหรับระบบส่ือสารผา่นใยแสง ชุดเคร่ืองมือวดัส าหรับระบบส่ือสารผา่นใยแสง 
ยีห่อ้ ฮิวเล็ต แพค็การ์ด (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ธ.ค.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        3,000,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2137 38009943 วศ.
xx.99.38/12061100/009943

เล่ือยตดัคอนกรีตแบบมือถือ ยีห่อ้ TECNOTEST เล่ือยตดัคอนกรีตแบบมือถือ ยีห่อ้ TECNOTEST 
รุ่น D 818/M (ประเทศอิตาลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

10-พ.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             42,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2138 38009946 วศ.
xx.99.38/12061100/009946

ชุดเคร่ืองจกีักลไฟฟ้าส าหรับปฏิบติัการ การแปลง
พลงังานกลไฟฟ้า

ชุดเคร่ืองจกีักลไฟฟ้าส าหรับปฏิบติัการ การแปลง
พลงังานกลไฟฟ้า ยีห่อ้ซีเมนส์ รุ่น 2G11134-2A 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

20-มิ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           300,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2139 38009947 วศ.คล.
03.38/12061100/009947

กลอ้งวดัมุมชนิดละเอียดพร้อมอุปกรณ์วดัครบชุด กลอ้งวดัมุมชนิดละเอียดพร้อมอุปกรณ์วดัครบชุด 
ยีห่อ้ LICA รุ่น WILD T2 (ประเทศสวิสเซอร์แลนด)์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ก.ย.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           343,791.00 โยธำ 1

2140 38009948 วศ.คล.
03.38/12061100/009948

กลอ้งวดัมุมชนิดละเอียดพร้อมอุปกรณ์วดัครบชุด กลอ้งวดัมุมชนิดละเอียดพร้อมอุปกรณ์วดัครบชุด 
ยีห่อ้ LICA รุ่น WILD T2 (ประเทศสวิสเซอร์แลนด)์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ก.ย.-38 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           343,791.00 โยธำ 1

2141 38009960 วศ.คล.
02.38/12061100/009960

เคร่ืองตดัช้ินงาน (SAMPLE CUTTER) เคร่ืองตดัช้ินงาน (SAMPLE CUTTER) ยีห่อ้ 
SUPER DUMBBELL รุ่น SDL-100 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-มิ.ย.-39 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           149,800.00 อุตสำหกำร 1



2142 38009961 วศ.
xx.99.38/12061100/009961

เคร่ืองตดัช้ินงาน (SAMPLE CUTTER) 1.DIE CUTTER ยีห่อ้ SUPER DEMBBELL รุ่น 
SDMK-100C (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-มิ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2143 38009962 วศ.
xx.99.38/12061100/009962

เคร่ืองตดัช้ินงาน (SAMPLE CUTTER) 2.DIE CUTTER ยีห่อ้ SUPE DUMBBELL รุ่น 
SDMK-100L (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07-มิ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2144 38010011 วศ.
xx.99.38/12061100/010011

เคร่ืองยนตแ์ก๊ซโซลีน HONDA เคร่ืองยนตแ์ก๊ซโซลีน HONDA รุ่น G150P ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ก.พ.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2145 38021304 วศ.คล.
03.38/12061100/021304

ชุดเคร่ืองมือศึกษาอุทกวิทยาเบ้ืองตน้ ยีห่อ้ 
ARMFIED รุ่น S12-A จ านวน 1 เคร่ือง

ชุดเคร่ืองมือศึกษาอุทกวิทยาเบ้ืองตน้ ยีห่อ้ 
ARMFIED รุ่น S12-A จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2146 38021305 วศ.คล.
03.38/12061100/021305

ชุดเคร่ืองมือศึกษาการตกตะกอนในทางน ้าไหล 
ยีห่อ้ ARMFIE รุ่น S8-MKII-A จ านวน 1 ชุด

ชุดเคร่ืองมือศึกษาการตกตะกอนในทางน ้าไหล 
ยีห่อ้ ARMFIE รุ่น S8-MKII-A จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2147 38021307 วศ.คล.
05.38/12061100/021307

ชุดทดลองการปรับอากาศ จ านวน 1 ชุด ชุดทดลองการปรับอากาศ ยีห่อ้ P.A. Model รุ่น 
R433/05871 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.พ.-55 พร้อมใชง้าน         1,855,000.00 เคร่ืองกล 1

2148 38022079 วศ.คล.
05.38/12061100/022079

เคร่ืองวดัและบนัทึกความเร็วลม ยีห่อ้ Testo 400 เคร่ืองวดัและบนัทึกความเร็วลม Testo 450 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12 กรกฏาคม 
2555

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   เคร่ืองกล 1

2149 38022122 วศ.คล.
04.38/12061100/022122

เตาเผาแบบไฟเฟิล ยีห่อ้ STUAT รุ่น S1207 เตาเผาแบบไฟเฟิล ยีห่อ้ STUAT รุ่น S1207 
(เคร่ืองท่ี 1/2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01-ส.ค.-55 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           233,000.00 เคมี 1

2150 39010157 วศ.คล.
05.39/12061100/010157

ชุดวดัคุณสมบติัของอากาศ ยีห่อ้ TESTO 451 ชุดวดัคุณสมบติัของอากาศ ยีห่อ้ TESTO 451 
(ประเทศเยอรมนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.ย.-38 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           313,809.60 เคร่ืองกล 1

2151 39010162 วศ.
xx.99.39/12061100/010162

มลัมิเตอร์ 1)แคลมป์มิเตอร์ส าหรับไฟสลบั 1 เคร่ือง 
(DIGITAL CLAMPMETER) ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มิ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             46,648.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2152 39010163 วศ.
xx.99.39/12061100/010163

มลัมิเตอร์ 2)มลัติมิเตอร์ส าหรับงานตรวจซ่อมรถยนต ์1 เคร่ือง
 (AUTOMOTIVE METER) ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-มิ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2153 39010165 วศ.
xx.99.39/12061100/010165

ชุดทดลองการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างการ
ไหล

ชุดทดลองการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างการ
ไหล 2 ชนิด ยีห่อ้ plint รุ่น TE 93 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-ก.พ.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           899,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2154 39010166 วศ.
xx.99.39/12061100/010166

ชุดทดลองการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างการ
ไหล

1)ดิจิตอลมาโนมิเตอร์ ยีห่อ้ Alnor รุ่น 6182 p 
(ประเทศอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

02-ก.พ.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2155 39010167 วศ.
xx.99.39/12061100/010167

ชุดทดลองการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างการ
ไหล

2)เคร่ืองบนัทึกขอ้มุลอุณหภูมิ ยีห่อ้ kane-may รุ่น 
1420 (ประเทศองักฤษ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ก.พ.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2156 39010168 วศ.
xx.99.39/12061100/010168

ชุดทดลองการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างการ
ไหล

3)Indined manometer ยีห่อ้ mariam Instrument 
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.พ.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2157 39010169 วศ.
xx.99.39/12061100/010169

ชุดทดลองการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างการ
ไหล

4)เคร่ืองบนัทึกสญัญาณ ยีห่อ้ Yokogawa รุ่น UR 
1000 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

05-ก.พ.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2158 39010170 วศ.
xx.99.39/12060100/010170

ชุดทดลองการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างการ
ไหล

5)โตะ๊วางเคร่ืองมือ (ประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ก.พ.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2159 39010176 วศ.
xx.99.39/12061100/010176

เคร่ืองปรับน ้ากระดา้งใหเ้ป็นน ้าอ่อน ยีห่อ้ 
DYNAMIC

เคร่ืองปรับน ้ากระดา้งใหเ้ป็นน ้าอ่อน ยีห่อ้ 
DYNAMIC (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ก.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             48,845.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2160 39010229 วศ.
xx.99.39/12061100/010229

ฮาร์ดดิสกส์ าหรับเคร่ือง Workstation ฮาร์ดดิสกส์ าหรับเคร่ือง Workstation ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 4 GB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ก.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           100,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2161 39010230 วศ.คล.
02.39/12061100/010230

เคร่ืองบดพลาสติด ยีห่อ้ "บอสโก." เคร่ืองบดพลาสติด ยีห่อ้ "บอสโก." ขนาด 5 แรง รุ่น
 1820

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ส.ค.-39 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             70,000.00 อุตสำหกำร 1

2162 39010244 วศ.
xx.99.39/12061000/010244

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์ ส าหรับงาน 
CNC ENGRAVING

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์ ส าหรับงาน 
CNC ENGRAVING

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

04-ต.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             99,938.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2163 39010260 วศ.
xx.99.39/12061100/010260

ชุดอินดกัชัน่มอเตอร์สามเฟสแบบ หมุนเป็นขดลวด ชุดอินดกัชัน่มอเตอร์สามเฟสแบบ หมุนเป็นขดลวด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           499,904.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2164 39010308 วศ.
xx.99.39/12061000/010308

พีซีซอฟตแวร์ พีซีซอฟตแวร์ (PC. SOFTWARE) (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

18-พ.ย.-39 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           500,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2165 39010357 วศ.คล.
04.39/12061100/010357

ชุดตูดู้ดควนั ชุดตูดู้ดควนั ยีห่อ้ NEWLAB รุ่น 252 (ประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-39 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           214,000.00 เคมี 1

2166 39010359 วศ.
xx.99.39/12060300/010359

เคล่ือนบนัทึกขอ้มูลแบบเคล่ือนท่ีได้ เคล่ือนบนัทึกขอ้มูลแบบเคล่ือนท่ีได ้ยีห่อ้ IBM รุ่น
 THINKPAD 760 CD (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 03-ต.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           199,983.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2167 39010360 วศ.
xx.99.39/12061100/010360

ชุดทดลองการไหลของน ้าใตดิ้น ชุดทดลองการไหลของน ้าใตดิ้น ยีห่อ้ GUNT รุ่น 
HM167 (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           140,000.00 โยธำ 1

2168 39010361 วศ.
xx.99.39/12061100/010361

เคร่ืองวดัความขุ่นของน ้า เคร่ืองวดัความขุ่นของน ้า ยีห่อ้ ALEC 
ELECTRONICS รุ่น MTB-16K (ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           210,000.00 โยธำ 1

2169 39010362 วศ.
xx.99.39/12061100/010362

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง โตะ๊ทดลองยีห่อ้ "GUNT" (ประเทศเยอรมนั) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           400,000.00 โยธำ 1

2170 39010363 วศ.
xx.99.39/12061100/010363

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง ชุดเกจความดนัชนิด Bourdon ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2171 39010364 วศ.
xx.99.39/12061100/010364

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง ชุดเกจความดนัชนิด Diaphram ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2172 39010365 วศ.
xx.99.39/12061100/010365

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง มาโนมิเตอร์ (Manometer) ชนิดตวัย ู(U) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2173 39010366 วศ.
xx.99.39/12061100/010366

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง มาโนมิเตอร์ (Manometer) ชนิดน ้า ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2174 39010367 วศ.
xx.99.39/12061100/010367

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง ชุดป้ัม (Pump) ท่ีมีค่าความดนั (Head) อยา่งนอ้ย7 ม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2175 39010368 วศ.
xx.99.39/12061100/010368

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง แทง้ค ์(Tank) บรรจุน ้าขนาดไม่นอ้ยกว่า 25 ลิตร ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2176 39010369 วศ.
xx.99.39/12061100/010369

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง กระบอกเปอร์สเปค (Perspex Colum) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2177 39010370 วศ.
xx.99.39/12061100/010370

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง ชุดตรวจรับสญัญาณความดนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2178 39010371 วศ.
xx.99.39/12061100/010371

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง อุปกรณ์ส าหรับท าการทดลองศึกษาคุณสมบติัของ
ของไหลในลกัษณะ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2179 39010372 วศ.
xx.99.39/12061100/010372

ชุดทดลองของของไหลท่ีสภาพน่ิง นาฬิกาจบัเวลา (Stop Watch) ยีห่อ้ "SEIKO" 
(ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2180 39010373 วศ.
xx.99.39/12061100/010373

เคร่ืองมือวดัความเร็วกระแสน ้าแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 1.เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเร็วของกระแสน ้า ยีห่อ้ 
"ALEC ELECTRONICS"(ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           888,000.00 โยธำ 1

2181 39010374 วศ.
xx.99.39/12061100/010374

เคร่ืองมือวดัความเร็วกระแสน ้าแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 2.อุปกรณ์ใชส้ าหรับบนัทึกความเร็วของน ้า ยีห่อ้ 
"ALEC ELECTRONICS"(ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2182 39010375 วศ.
xx.99.39/12061100/010375

เคร่ืองมือวดัความเร็วกระแสน ้าแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 3.อุปกรณ์แสดงผลการบนัทึกความเร็วของน ้า ยีห่อ้
 "ALEC ELECTRONICS"(ประเทศญ่ีปุ่ น)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2183 39010377 วศ.
xx.99.39/12061100/010377

เคร่ืองวดัความเร็วของบกระแสน ้าแบบสนาม เคร่ืองวดัความเร็วของบกระแสน ้า แบบสนามยีห่อ้
 ALEC ELECTONICS รุ่น ACM 100-D (ประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           220,000.00 โยธำ 1



2184 39010378 วศ.
xx.99.39/12061100/010378

เคร่ืองเจาะเหล็กชุบแขง็ดว้ยไฟฟ้า เคร่ืองเจาะเหล็กชุบแขง็ดว้ยไฟฟ้ายีห่อ้ "CASTEK"
 รุ่น SD20 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-พ.ย.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           699,780.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2185 39010431 วศ.
xx.99.39/12061100/010431

ชุดอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองมือวดั VECTOR 
NETWORK ANALYZER

ชุดอุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองมือวดั VECTOR 
NETWORK ANALYZER ยีห่อ้ ADVANTEST รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ธ.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           250,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2186 39010448 วศ.คล.
02.39/12061100/010448

เคร่ืองฉีดพลาสติก (Injection moulding Lab type) 
(235941)

เคร่ืองฉีดพลาสติก (Injection moulding Lab type) 
ยีห่อ้ บอย (BOY) รุ่น 25ดี(25D)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06-ก.พ.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           999,380.00 อุตสำหกำร 1

2187 39010449 วศ.
xx.99.39/12061100/010449

ชุดปรับเทียบมาตรความดนั ชุดปรับเทียบมาตรความดนั ยีห่อ้ BUDENBERG 
รุ่น 480 HX452 303V ประกอบดว้ย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-มี.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           699,994.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2188 39010450 วศ.
xx.99.39/12061100/010450

ชุดปรับเทียบมาตรความดนั เคร่ืองปรับความดนัแบบใชน้ ้ามนั (OIL 
OPREATED DEAD WEIGHT TESTER) ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-มี.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2189 39010451 วศ.
xx.99.39/12061100/010451

ชุดปรับเทียบมาตรความดนั เคร่ืองปรับความดนัแบบใชอ้ากาศ (AIR 
OPREATED DEAD WEIGHT TESTER) ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-มี.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2190 39010452 วศ.
xx.99.39/12061100/010452

ชุดปรับเทียบมาตรความดนั เคร่ืองเปรียบเทียบเกจส์ญัญาณอากาศ ยีห่อ้ 
BUDENBURG รุ่น303V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-มี.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2191 39010453 วศ.
xx.99.39/12061000/010453

เคร่ืองสแกนเนอร์แบบ 3 แกน ยีห่อ้ 3D 
SCANNERS รุ่น REPLICA 500 SERVO หมายเลข

เคร่ืองสแกนเนอร์แบบ 3 แกน ยีห่อ้ 3D 
SCANNERS

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

21-มิ.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        2,247,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2192 39010454 วศ.
xx.99.39/12061100/010454

ชดฝึกทดลองไอโดรลิค ชดฝึกทดลองไอโดรลิค ยีห่อ้ FESTO ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-มี.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,242,377.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2193 39010455 วศ.
xx.99.39/12061100/010455

ชุดทดลองนิวแมติกส์ไฟฟ้าแบบประยกุต์ ชุดทดลองนิวแมติกส์ไฟฟ้าแบบประยกุต์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           599,949.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2194 39010457 วศ.
xx.99.39/12061100/010457

ชุดทดสอบการตา้นแรงตึงของผิวจราจร ชุดทดสอบการตา้นแรงตึงของผิวจราจร ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ต.ค.-39 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           499,800.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2195 39010488 วศ.
xx.99.39/12061100/010488

ชุดทดสอบสมมรถภาพของป้ัม ชุดทดสอบสมมรถภาพของป้ัม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

12-มี.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        3,315,930.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2196 39010489 วศ.คล.
02.39/12061100/010489

เคร่ืองมือวดัแรงดึงและแรงกดส าหรับโพลิเมอร์ 
จ  านวน 1 ชุด

เคร่ืองมือวดัแรงดึงและแรงกดส าหรับโพลิเมอร์ 
ยีห่อ้ SHIMADZU รุ่น AG-100K NG

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16-เม.ย.-40 พร้อมใชง้าน         1,788,000.00 อุตสำหกำร 1

2197 39010490 วศ.คล.
02.39/12061100/010490

เคร่ืองมือวดัแรงดึงและแรงกดส าหรับโพลิเมอร์ 
จ  านวน 1 ชุด

ชุดตรวจวดัการยดืและหดตวัของโลหะมีความ
ละเอียดสูง (HIGH RESOLUTION/PRECLSION 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16-เม.ย.-40 พร้อมใชง้าน         1,788,000.00 อุตสำหกำร 1

2198 39010491 วศ.คล.
02.39/12061100/010491

เคร่ืองมือวดัแรงดึงและแรงกดส าหรับโพลิเมอร์ 
จ  านวน 1 ชุด

ชุดตูค้วบคุมอุณหภมิ (ENVIRONMENTAL TEST
 CHAMBER) ยีห่อ้ SHIMADZU รุ่น TCL-C382

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16-เม.ย.-40 พร้อมใชง้าน         1,788,000.00 อุตสำหกำร 1

2199 39010492 วศ.คล.
02.39/12061100/010492

เคร่ืองมือวดัแรงดึงและแรงกดส าหรับโพลิเมอร์ 
จ  านวน 1 ชุด

เคร่ืองวดัการยดึท่ีแน่นอนแบบใช ้LASER 
SCANING LASER EXTENSOMETER ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16-เม.ย.-40 พร้อมใชง้าน         1,788,000.00 อุตสำหกำร 1

2200 39010493 วศ.คล.
02.39/12061000/010493

เคร่ืองมือวดัแรงดึงและแรงกดส าหรับโพลิเมอร์ 
จ  านวน 1 ชุด

คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ DIGITAL รุ่น VENTURIS 5100 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 16-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,788,000.00 อุตสำหกำร 1

2201 39010494 วศ.คล.
02.39/12061000/010494

เคร่ืองมือวดัแรงดึงและแรงกดส าหรับโพลิเมอร์ 
จ  านวน 1 ชุด

ชุดพิมพผ์ลแบบเลเซอร์ ยีห่อ้ HEWLETT 
PACKARD รุ่น HP LASER JET 5P

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 16-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,788,000.00 อุตสำหกำร 1

2202 39010495 วศ.
xx.99.39/12061100/010495

ชุดวิเคราะห์อุณหภูมิโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ ชุดวิเคราะห์อุณหภูมิโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 
R.O. TECH รุ่น MELTLAB ประกอบดว้ย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ม.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           494,900.00 อุตสำหกำร 1

2203 39010496 วศ.
xx.99.39/12061100/010496

ชุดวิเคราะห์อุณหภูมิโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมซอฟทแ์วร์วิเคราะห์อุณหภูมิดลหะ 
ยีห่อ้ R.O. TECH รุ่น MELTLAB

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ม.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1

2204 39010497 วศ.
xx.99.39/12061000/010497

ชุดวิเคราะห์อุณหภูมิโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัว่ไป ยีห่อ้ IBM รุ่น 
PC100 (DX4-100)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

27-ม.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1



2205 39010498 วศ.
xx.99.39/12061100/010498

ชุดวิเคราะห์อุณหภูมิโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประกอบ-ตูบ้รรจุอุปกรณ์ ยีห่อ้ R.O. 
TECH, -เคร่ืองพพมพแ์บบเลเซอร์ ยีห่อ้ H/P รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ม.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1

2206 39010499 วศ.คล.
02.39/12061100/010499

เคร่ืองผสมยางและพลาสติกแบบลูกกล้ิง ยีห่อ้ LAB
 TECH รุ่น LMR-150

เคร่ืองผสมยางและพลาสติกแบบลูกกล้ิง ยีห่อ้ LAB
 TECH รุ่น LMR-150

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-เม.ย.-40 พร้อมใชง้าน         1,500,000.00 อุตสำหกำร 1

2207 39010500 วศ.คล.
02.39/12061100/010500

เคร่ืองข้ึนรูปพลาสติกและยาง ยีห่อ้ LABTECH รุ่น
 LP-50

เคร่ืองข้ึนรูปพลาสติกและยาง (Compression 
moulding Machine) ยีห่อ้ LABTECH รุ่น LP-50

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-เม.ย.-40 พร้อมใชง้าน            600,000.00 อุตสำหกำร 1

2208 39019982 วศ.คล.
01.39/12061100/019982

เคร่ืองก าเนิดสญัญาณความถ่ีสูง เคร่ืองวดั VECTOR NETWORK ANALYSER 
ยีห่อ้ HP รุ่น HP8720C

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

2209 39021202 วศ.คล.
03.39/12061100/021202

ชุดท าระดบัเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กลอ้งระดบั ยีห่อ้Leica รุ่น NA 828 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2210 39021206 วศ.คล.
03.39/12061100/021206

ชุดท าระดบัแบบเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์รังวดัครบชุด ชุดท าระดบัแบบเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์รังวดัครบชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ก.พ.-55 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   โยธำ 1

2211 39022119 วศ.คล.
04.39/12061100/022119

เคร่ืองลา้ง Ultrasonic ยีห่อ้ Elma รุ่น TP680/DH เคร่ืองลา้ง Ultrasonic ยีห่อ้ Elma รุ่น TP680/DH ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26 กรกฏาคม 
2555

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

2212 39023783 วศ.คล.
03.39/12061100/023783

โทโทลสเตชัน่ (TOTAL STATION) (เคร่ืองท่ี 2) โทโทลสเตชัน่ (TOTAL STATION) (เคร่ืองท่ี 2) 
พร้อมอุปกรณ์รังวดัครบชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ก.พ.-56 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   โยธำ 1

2213 39025328 วศ.คล.
03.39/12061100/025328

ชุดเคร่ืองมือหาพิกดัภาคพ้ืนดินภาคพ้ืนดิน ยีห่อ้ 
LEICA รุ่น SYS

ชุดเคร่ืองมือหาพิกดัภาคพ้ืนดิน ภาคพ้ืนดิน ยีห่อ้ 
LEICA รุ่น SYS พร้อมอุปกรณ์รังวดัครบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ต.ค.-57 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   โยธำ 1

2214 40010597 วศ.
xx.99.40/12061100/010597

เคร่ืองทดสอบการจบัตวัขงอตะกอน เคร่ืองทดสอบการจบัตวัขงอตะกอน รุ่น 7790-912 
ยีห่อ้ Phipp & Birds

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-พ.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           117,165.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2215 40010598 วศ.
xx.99.40/12061100/010598

เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน Model 
69150

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             15,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2216 40010599 วศ.
xx.99.40/12061100/010599

เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน Model 
69150

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             15,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2217 40010600 วศ.
xx.99.40/12061100/010600

เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน Model 
69150

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             15,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2218 40010601 วศ.
xx.99.40/12061100/010601

เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน Model 
69150

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             15,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2219 40010602 วศ.
xx.99.40/12061100/010602

เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน Model 
69150

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             15,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2220 40010603 วศ.
xx.99.40/12061100/010603

เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน เคร่ืองกวนดว้ยแม่เหล็กและใหค้วามร้อน Model 
69150

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             15,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2221 40010605 วศ.
xx.99.40/12061100/010605

ชุดทอสอบความขุ่นของน ้า ชุดทอสอบความขุ่นของน ้า Model 2100P Cat No 
46500-00 "Hach,USA"

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-เม.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             58,000.00 โยธำ 1

2222 40010609 วศ.
xx.99.40/12060300/010609

เคร่ืองมือทดสอบระบบส่ือสารวิทยุ เคร่ืองมือทดสอบระบบส่ือสารวิทย ุยีห่อ้ 
HEWLETT PACKARD รุ่น HP-8920A

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-พ.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

        1,425,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

2223 40010610 วศ.
xx.99.40/12060300/010610

เคร่ืองมือทดสอบระบบส่ือสารวิทยุ เคร่ืองมือวิเคราะห์ความถ่ี ยีห่อ้ HEWLETT 
PACKARD รุ่น HP-8592L

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-พ.ค.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ไฟฟ้ำฯ 1

2224 40010723 วศ.
xx.99.40/12061100/010723

เคร่ืองวดัพีเอช(PH) ของน ้า เคร่ืองวดัพีเอช (PH) ของน ้า ยีห่อ้ RADIOMETER 
รุ่น PHM220

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

05-ส.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             63,900.00 โยธำ 1

2225 40010724 วศ.
xx.99.40/12061100/010724

เคร่ืองวดัพีเอช(PH) ของน ้า เคร่ืองวดัพีเอช (PH) ของน ้า ยีห่อ้ RADIOMETER 
รุ่น PHM220

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

05-ส.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             63,900.00 โยธำ 1



2226 40010725 วศ.
xx.99.40/12061100/010725

เคร่ืองวดัพีเอช(PH) ของน ้า เคร่ืองวดัพีเอช (PH) ของน ้า ยีห่อ้ RADIOMETER 
รุ่น PHM220

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

05-ส.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             63,900.00 โยธำ 1

2227 40010726 วศ.
xx.99.40/12061100/010726

เคร่ืองวดัพีเอช(PH) ของน ้า เคร่ืองวดัพีเอช (PH) ของน ้า ยีห่อ้ RADIOMETER 
รุ่น PHM220

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

05-ส.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             63,900.00 โยธำ 1

2228 40010737 วศ.
xx.99.40/12061100/010737

เคร่ืองเหว่ียงไมโคร (MICROCENTRIFUGE) เคร่ืองเหว่ียงไมโคร (MICROCENTRIFUGE) ยีห่อ้
 SIGMA รุ่น 2K15

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14-ส.ค.-40 พร้อมใชง้าน            300,000.00 โยธำ 1

2229 40010739 วศ.
xx.99.40/12061100/010739

เคร่ืองกรองและป้ัม เคร่ืองกรองและป้ัม รุ่น HAE-25-M-104X ยีห่อ้ 
GAST

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

11-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             40,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2230 40010740 วศ.
xx.99.40/12061100/010740

เคร่ืองกรองและป้ัม เคร่ืองกรองและป้ัม รุ่น HAE-25-M-104X ยีห่อ้ 
GAST

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

11-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             40,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2231 40010749 วศ.
xx.99.40/12061000/010749

ระยยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

18 กรกฏาคม 
2540

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,374,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2232 40010750 วศ.
xx.99.40/12061000/010750

ระยยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์แบบยนิูกซเ์วอร์-สเตชัน่ 
SUN, ULTRA 2

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

18 กรกฏาคม 
2540

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2233 40010751 วศ.
xx.99.40/12061000/010751

ระยยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ่านขอ้มูลจากแผน่ CD, SUN, UNIPACK ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

18 กรกฏาคม 
2540

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2234 40010752 วศ.
xx.99.40/12061000/010752

ระยยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบ LASER PRINTER, HEWLETT 
PACKARD, HP LASER KET 5

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

18 กรกฏาคม 
2540

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2235 40010754 วศ.
xx.99.40/12061100/010754

อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเคร่ืองเขยา่ อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเคร่ืองเขยา่ รุ่น SBD-50 
BIO ยีห่อ้ HETO

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           137,495.00 โยธำ 1

2236 40010755 วศ.
xx.99.40/12061100/010755

อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเคร่ืองเขยา่ อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเคร่ืองเขยา่ รุ่น SBD-50 
BIO ยีห่อ้ HETO

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           137,495.00 โยธำ 1

2237 40010756 วศ.คล.
02.40/12061100/010756

หุ่นยนตช์นิดแขนกลส าหรับฝึกงานอุตสาหกรรม 
พร้อมเคร่ืองควบคุม ยีห่อ้ NACHI

หุ่นยนตช์นิดแขนกลส าหรับฝึกงานอุตสาหกรรม
พร้อมเคร่ืองควบคุม ยีห่อ้ NACHI รุ่น SC15 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ก.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

        2,090,000.00 อุตสำหกำร 1

2238 40010757 วศ.
xx.99.40/12061000/010757

ซอฟทแ์วร์ทดสอบโปรแกรมสัง่งานหุ่นยนต์ ซอฟทแ์วร์ทดสอบโปรแกรมสัง่งานหุ่นยนต ์ยีห่อ้ 
NACHI รุ่น NACHI ROBOT SIMULATOR

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

04-ก.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           299,600.00 อุตสำหกำร 1

2239 40010758 วศ.
xx.99.40/12061000/010758

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหก้บัชุเซอฟทแ์วร์มดสอบ
โปรแกรมสัง่งานหุ่นยนต์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหก้บัชุเซอฟทแ์วร์มดสอบ
โปรแกรมสัง่งานหุ่นยนต ์ยีห่อ้ MIRA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

04-ก.ย.-40 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             44,940.00 อุตสำหกำร 1

2240 40010760 วศ.
xx.99.40/12061100/010760

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า ยีห่อ้ Horiba รุ่น 
DS-15 พร้อมอุปกรณ์ ดงัน้ี S/N : MFG NO. 715001

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 พร้อมใชง้าน            169,916.00 โยธำ 1

2241 40010761 วศ.
xx.99.40/12061100/010761

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า CONDUCTIVITYCELL#3552-10D.LOT No. 
704066 1 PC.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2242 40010762 วศ.
xx.99.40/12061100/010762

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า ELECTRODE STAND SET 1 SET ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2243 40010763 วศ.
xx.99.40/12061100/010763

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า 50 ML. POLUETHILENE BEAKER 2 PCS. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2244 40010764 วศ.
xx.99.40/12061100/010764

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า AC ADAPTOR MODEL AC 10- 1 PC. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2245 40010765 วศ.
xx.99.40/12061100/010765

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า INSTRUCTION MANUAL 1 COPY ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2246 40010766 วศ.
xx.99.40/12061100/010766

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า THERNAL PRINTER PAPER 5 ROLLS ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1



2247 40010767 วศ.
xx.99.40/12061100/010767

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า THERNAL PRINTER PAPER 5 ROLLS ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2248 40010768 วศ.
xx.99.40/12061100/010768

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า THERNAL PRINTER PAPER 5 ROLLS ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2249 40010769 วศ.
xx.99.40/12061100/010769

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า THERNAL PRINTER PAPER 5 ROLLS ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2250 40010770 วศ.
xx.99.40/12061100/010770

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า THERNAL PRINTER PAPER 5 ROLLS ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2251 40010771 วศ.
xx.99.40/12061100/010771

เคร่ืองวดัสภาพน าไฟฟ้าของน ้า GROUNDING WIRE ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ต.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2252 40010777 วศ.
xx.99.40/12061100/010777

อุปกรณ์ทดลองการสัน่สะเทือนแบบต่างๆ เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือน ยีห่อ้ TQ รุ่น TM 16 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        2,040,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2253 40010778 วศ.
xx.99.40/12061100/010778

อุปกรณ์ทดลองการสัน่สะเทือนแบบต่างๆ เคร่ืองปรับตั้งแกนเคร่ืองจกัรแบบเลเซอร์ ยีห่อ้ 
CSL, VSSS รุ่น CS11900,COMBILASER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2254 40010779 วศ.
xx.99.40/12061100/010779

อุปกรณ์ทดลองการสัน่สะเทือนแบบต่างๆ ชุดคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ LASER รุ่น MS P201621 
(Pentium 166 MHz. MAX) พร่อมซอฟทแ์วร์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2255 40010804 วศ.
xx.99.40/12061100/010804

อุปกรณ์ทดลองเจอร์นบัแบร่ิงและการแกว่งตวัของ
เพลา

อุปกรณ์ทดลองเจอร์นบัแบร่ิงและการแกว่งตวัของ
เพลา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

12-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,760,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2256 40010805 วศ.
xx.99.40/12061100/010805

อุปกรณ์ทดลองเจอร์นบัแบร่ิงและการแกว่งตวัของ
เพลา

อุปกรณ์ทดลองเจอร์นบัแบร่ิง ยีห่อ้ GUNT รุ่น TM
 280

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

12-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2257 40010806 วศ.
xx.99.40/12061100/010806

อุปกรณ์ทดลองเจอร์นบัแบร่ิงและการแกว่งตวัของ
เพลา

อุปกรณ์ทดลองการแกว่งตวัของเพลา ยีห่อ้ GUNT 
รุ่น TM 625

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

12-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2258 40010807 วศ.
xx.99.40/12061100/010807

อุปกรณ์ทดลองเจอร์นบัแบร่ิงและการแกว่งตวัของ
เพลา

ชุดทดลองแรงบิดของเพลา ยีห่อ้ GUNT รุ่น WP 
500, -ชุดทดลองความลา้ของวสัดุ ยีห่อ้ GUNT รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

12-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2259 40010809 วศ.คล.
99.40/12061100/010809

ชุดทดลองนิวเมติกส์แบบควบคุมยอ้นกลบั ชุดทดลองนิวเมติกส์แบบควบคุมยอ้นกลบั ยีห่อ้ 
FESTO รุ่น PNEUMATIC 2000

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-พ.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           388,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2260 40010810 วศ.
xx.99.40/12061100/010810

อุปกรณ์สึกษาการกลัน่ล าดบัส่วน ยีห่อ้ VTU รุ่น 
PILODIST 300

อุปกรณ์สึกษาการกลัน่ล าดบัส่วน ยีห่อ้ VTU รุ่น 
PILODIST 300

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-พ.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           228,766.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2261 40010827 วศ.
xx.99.40/12061100/010827

อุปกรณ์ชิฟฟ์ทดลองโครงข่ายเซลลส์มอง อุปกรณ์ชิฟฟ์ทดลองโครงข่ายเซลลส์มอง ยีห่อ้ 
MATLAB รุ่น NEURAL NETWORK TOOL BOX

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ธ.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           499,904.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2262 40010852 วศ.
xx.99.40/12061100/010852

อุปกรณ์ทดสอบการซึมผา่นน ้าไดข้องคอนกรีต อุปกรณ์ทดสอบการซึมผา่นน ้าไดข้องคอนกรีต 
(POROSCOPE MODEL P-60000) ยีห่อ้ AJMES 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-ก.พ.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           195,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2263 40010855 วศ.
xx.99.40/12061100/010855

เคร่ืองเข่าสารละลาย เคร่ืองเข่าสารละลาย รุ่น NOVOTRON Bench Top 
Incubator Shaker 229 Volt 50HZ. ยีห่อ้ INFORS โ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           300,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2264 40010856 วศ.
xx.99.40/12061100/010856

เคร่ืองเข่าสารละลาย ATNO Universal Tray 1 ea. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2265 40010857 วศ.
xx.99.40/12061100/010857

เคร่ืองเข่าสารละลาย ATK 100 Clamp for 100 ml. Flask 5 ea. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2266 40010858 วศ.
xx.99.40/12061100/010858

เคร่ืองเข่าสารละลาย ATK 250Clamp for 250 ml. Flask 5 ea. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2267 40010859 วศ.
xx.99.40/12061100/010859

เคร่ืองเข่าสารละลาย ATK 500 Clamp for 500 ml. Flask 5 ea. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2268 40010860 วศ.
xx.99.40/12061100/010860

เคร่ืองเข่าสารละลาย ATK 1000Clamp for 1000 ml. Flask 5 ea. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2269 40010878 วศ.
xx.99.40/12061100/010878

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           319,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2270 40010879 วศ.
xx.99.40/12061100/010879

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม แคร่ืองเจาะส าหรับฝึกงานอุตสาหกรรม ยีห่อ้ 
ARICAS รุ่น GEM 400G

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2271 40010880 วศ.
xx.99.40/12061100/010880

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม แคร่ืองเจาะส าหรับฝึกงานอุตสาหกรรม ยีห่อ้ 
ARICAS รุ่น GEM 400G

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2272 40010881 วศ.
xx.99.40/12061100/010881

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม แคร่ืองเจาะส าหรับฝึกงานอุตสาหกรรม ยีห่อ้ 
ARICAS รุ่น GEM 400G

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2273 40010882 วศ.
xx.99.40/12061100/010882

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม หวัจบัมือท าเกลียว ยีห่อ้ TACO รุ่น 
HR-1-JT6(M1.4-M6)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2274 40010883 วศ.
xx.99.40/12061100/010883

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุดอุปกรณ์พ้ืนฐาน ประกอบดว้ย ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2275 40010884 วศ.
xx.99.40/12061100/010884

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม -อุปกรณ์จบัช้ินงานขนาด 5 น้ิว ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2276 40010885 วศ.
xx.99.40/12061100/010885

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม -อุปกรณ์จบัช้ินงานขนาด 5 น้ิว ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2277 40010886 วศ.
xx.99.40/12061100/010886

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม -อุปกรณ์จบัช้ินงานขนาด 5 น้ิว ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2278 40010887 วศ.
xx.99.40/12061100/010887

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด CHUCK ARBOR ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2279 40010888 วศ.
xx.99.40/12061100/010888

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด CHUCK ARBOR ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2280 40010889 วศ.
xx.99.40/12061100/010889

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด CHUCK ARBOR ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2281 40010890 วศ.
xx.99.40/12061100/010890

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด DRAW BAR ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2282 40010891 วศ.
xx.99.40/12061100/010891

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด DRAW BAR ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2283 40010892 วศ.
xx.99.40/12061100/010892

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด DRAW BAR ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2284 40010893 วศ.
xx.99.40/12061100/010893

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด FORWARD/REVERSE SWITCH ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2285 40010894 วศ.
xx.99.40/12061100/010894

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด FORWARD/REVERSE SWITCH ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2286 40010895 วศ.
xx.99.40/12061100/010895

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด FORWARD/REVERSE SWITCH ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2287 40010896 วศ.
xx.99.40/12061100/010896

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด TOOL BOX ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2288 40010897 วศ.
xx.99.40/12061100/010897

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด TOOL BOX ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2289 40010898 วศ.
xx.99.40/12061100/010898

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด TOOL BOX ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2290 40010899 วศ.
xx.99.40/12061100/010899

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด TAPPING FUNCTION ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2291 40010900 วศ.
xx.99.40/12061100/010900

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด TAPPING FUNCTION ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2292 40010901 วศ.
xx.99.40/12061100/010901

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด TAPPING FUNCTION ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2293 40010902 วศ.
xx.99.40/12061100/010902

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด CLAMPLING KIT 52 ช้ิน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2294 40010903 วศ.
xx.99.40/12061100/010903

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ชุด COLLECT CHUCK 7 ช้ิน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2295 40010911 วศ.
xx.99.40/12061100/010911

MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR MEDIUM VOLTAGE SWITCHGEAR เป็น
ผลิตภณัฑข์อง MERLIN GERIN รุ่น RM6 ใชง้าน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-ก.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           650,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2296 40010912 วศ.
xx.99.40/12060100/010912

โตะ๊ท างาน ระดบั 1-2 โตะ๊ท างาน ระดบั 1-2 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

04-พ.ย.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2297 40011154 วศ.คล.
02.40/12061100/011154

ชุดฝึกทดลองไฮโดรลิค ยีห่อ้ FESTO ผลิตจาก
ประเทศเยอรมนั จ  านวน 1 ชุด (235943)

ชุดฝึกทดลองไฮโดรลิค ยีห่อ้ FESTO ผลิตจาก
ประเทศเยอรมนั จ  านวน 1 ชุด (235943)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18-มี.ค.-40 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,242,377.00 อุตสำหกำร 1

2298 41010945 วศ.
xx.99.41/12061100/010945

ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           550,000.00 โยธำ  1

2299 41010946 วศ.
xx.99.41/12061100/010946

ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งมองภาพสามมิติ ยีห่อ้ Leica รุ่น GZ6 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2300 41010947 วศ.
xx.99.41/12061100/010947

ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยีห่อ้ Lieca รุ่น Galler II ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2301 41010948 วศ.
xx.99.41/12061100/010948

ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยีห่อ้ Lieca รุ่น Galler II ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2302 41010949 วศ.
xx.99.41/12061100/010949

ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยีห่อ้ Lieca รุ่น Galler II ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2303 41010950 วศ.
xx.99.41/12061100/010950

ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา ยีห่อ้ Lieca รุ่น DMLS ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2304 41010951 วศ.
xx.99.41/12061100/010951

ชุดทดลองสมดุลยข์องเคร่ืองจกัร ชุดทดลองสมดุลยข์องเคร่ืองจกัร ยีห่อ้ GUNT รุ่น 
TM 107

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           485,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2305 41010952 วศ.
xx.99.41/12061100/010952

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย มี
รายละเอียดดงัน้ี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           949,000.00 โยธำ 1

2306 41010953 วศ.
xx.99.41/12061100/010953

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ ยีห่อ้ Testo รุ่น 950 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2307 41010954 วศ.
xx.99.41/12061100/010954

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เคร่ืองมือวดั กรด-ด่าง ยีห่อ้ Denver รุ่น 15 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2308 41010955 วศ.
xx.99.41/12061100/010955

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า ยีห่อ้ Sartorius รุ่น BP2100 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2309 41010956 วศ.
xx.99.41/12061100/010956

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เคร่ืองชัง่วิเคราะห์ ยหีอ้ Sartorus รุ่น BP2105 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1



2310 41010957 วศ.
xx.99.41/12061100/010957

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เคร่ืองแช่แขง็ ยีห่อ้ Heto รุ่น HLLE-205 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2311 41010958 วศ.
xx.99.41/12061100/010958

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เคร่ืองกรองน ้าดว้ยแมมเบรน ยีห่อ้ Seral รุ่น 
Purelab Plus uf

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2312 41010959 วศ.
xx.99.41/12061100/010959

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เคร่ืองผสมสารยีห่อ้ Pbi รุ่น 176 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2313 41010960 วศ.
xx.99.41/12061100/010960

ชุดตรวจสอบคุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย เคร่ืองผสมสารยีห่อ้ Pbi รุ่น 176 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

29-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2314 41010961 วศ.
xx.99.41/12061100/010961

ชุดทดลองหาค่าซ่ีโอดี ชุดทดลองหาค่าซ่ีโอดี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           495,000.00 โยธำ 1

2315 41010962 วศ.
xx.99.41/12061100/010962

ชุดทดลองหาค่าซ่ีโอดี 1.ชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์หาค่าซีโอดีแบบรีฟลกัซ์
โดยวิธีไตรเตรต ยีห่อ้ "behr" รุ่น CSB12/E

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2316 41010963 วศ.
xx.99.41/12061100/010963

ชุดทดลองหาค่าซ่ีโอดี 1.ชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์หาค่าซีโอดีแบบรีฟลกัซ์
โดยวิธีไตรเตรต ยีห่อ้ "behr" รุ่น CSB12/E

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2317 41010964 วศ.
xx.99.41/12061100/010964

ชุดทดลองหาค่าซ่ีโอดี 2.ชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์หาค่าซีโอดีแบบรีฟลกัซ์
โดยวิธีเทียบสี (Closed Reflux, Colorirnetic 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ก.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

2318 41010965 วศ.
xx.99.41/12061100/010965

ชุดควบคุมอุหภูมิของสาร ชุดควบคุมอุหภูมิของสาร ยีห่อ้ GRANT รุ่น 
OLS200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           349,000.00 โยธำ 1

2319 41010969 วศ.คล.
99.41/12061100/010969

อุปกรณ์ทดลองระบบอตัโนมติั เป็นผลิตภณัฑ ์
ELWE ประเทศเยอรมนั

อุปกรณ์ทดลองระบบอตัโนมติั เป็นผลิตภณัฑ ์
ELWE

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-ธ.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        2,860,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2320 41011438 วศ.
xx.99.41/12061100/011438

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           499,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2321 41011439 วศ.
xx.99.41/12061100/011439

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 1.ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ ยีห่อ้ SILA รุ่น 
JAZZ-31

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2322 41011440 วศ.
xx.99.41/12061100/011440

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 2.ชุดอินเตอร์เฟสขยายระบบ ยีห่อ้ SILA รุ่น 
MLAB-121

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2323 41011441 วศ.
xx.99.41/12061100/011441

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 3.ชุดอินเตอร์เฟสขยายระบบ ยีห่อ้ SILA รุ่น 
MLAB-123

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2324 41011442 วศ.
xx.99.41/12061100/011442

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 4.ชุดแสดงผลการท างานของ IC 8255 ยีห่อ้ SILA 
รุ่น EX-LED

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2325 41011443 วศ.
xx.99.41/12061100/011443

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 4.ชุดแสดงผลการท างานของ IC 8255 ยีห่อ้ SILA 
รุ่น EX-LED

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2326 41011444 วศ.
xx.99.41/12061100/011444

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 5.ชุดเอาทพ์ทุรีเลย ์ยีห่อ้ SILA รุ่น EX-RELAY ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2327 41011445 วศ.
xx.99.41/12061100/011445

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 5.ชุดเอาทพ์ทุรีเลย ์ยีห่อ้ SILA รุ่น EX-RELAY ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2328 41011446 วศ.
xx.99.41/12061100/011446

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 5.ชุดเอาทพ์ทุรีเลย ์ยีห่อ้ SILA รุ่น EX-RELAY ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2329 41011447 วศ.
xx.99.41/12061100/011447

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 5.ชุดเอาทพ์ทุรีเลย ์ยีห่อ้ SILA รุ่น EX-RELAY ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2330 41011448 วศ.
xx.99.41/12061100/011448

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 6.ชุดอินพทุโมดูล ยีห่อ้ SILA รุ่น EX-INPUT ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2331 41011449 วศ.
xx.99.41/12061100/011449

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 6.ชุดอินพทุโมดูล ยีห่อ้ SILA รุ่น EX-INPUT ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2332 41011450 วศ.
xx.99.41/12061100/011450

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 6.ชุดอินพทุโมดูล ยีห่อ้ SILA รุ่น EX-INPUT ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2333 41011451 วศ.
xx.99.41/12061100/011451

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 6.ชุดอินพทุโมดูล ยีห่อ้ SILA รุ่น EX-INPUT ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2334 41011452 วศ.
xx.99.41/12061100/011452

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 7.บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ยีห่อ้ SILA รุ่น 
ANT-32

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2335 41011453 วศ.
xx.99.41/12061100/011453

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 8.ชุด EPROM EMULATOR ยีห่อ้ SILA รุ่น EE-32 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2336 41011454 วศ.
xx.99.41/12061100/011454

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 9.เคร่ืองลา้ง EPROM ยีห่อ้ SILA รุ่น EE-30 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2337 41011455 วศ.
xx.99.41/12061100/011455

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 10.เคร่ืองโปรแกรม EPROM ยีห่อ้ ETT รุ่น SPEP 
PLUS

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2338 41011456 วศ.
xx.99.41/12061100/011456

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 11.แผง LED ขนาด 8x40 ยีห่อ้ ETT รุ่น ET-LDB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2339 41011457 วศ.
xx.99.41/12061100/011457

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 12.แผง LED 7 SEGMENT ยีห่อ้ SILA รุ่น DP-75 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2340 41011458 วศ.
xx.99.41/12061100/011458

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 12.แผง LED 7 SEGMENT ยีห่อ้ SILA รุ่น DP-75 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2341 41011459 วศ.
xx.99.41/12061100/011459

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 12.แผง LED 7 SEGMENT ยีห่อ้ SILA รุ่น DP-75 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2342 41011460 วศ.
xx.99.41/12061100/011460

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 12.แผง LED 7 SEGMENT ยีห่อ้ SILA รุ่น DP-75 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2343 41011461 วศ.
xx.99.41/12061100/011461

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 13. แหล่งจ่ายไฟ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2344 41011462 วศ.
xx.99.41/12061100/011462

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 14.ชุดจ าลองการท างานระบบไซโล ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2345 41011463 วศ.
xx.99.41/12061100/011463

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 15.ชุดสาธิตการกรองน ้าใส่ขวด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2346 41011464 วศ.
xx.99.41/12061100/011464

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 16.ชุดคววบคุมระบบลิฟท์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2347 41011465 วศ.
xx.99.41/12061100/011465

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 17.ชุดควบคุมสตาร์ทเตอร์มอเตอร์ 3 เฟส สตาร์-
เดลตา้

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2348 41011466 วศ.
xx.99.41/12061100/011466

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 18.ชุดควบคุมระบบไฟจราจร ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2349 41011467 วศ.
xx.99.41/12061100/011467

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 19.ชุดฝึกตรวจจบัต าแหน่ง ยีห่อ้ SUNX,IFM ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2350 41011468 วศ.
xx.99.41/12061100/011468

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 20.ชุดฝึกตรจวจบัความดนั ยีห่อ้ 
DANFOSS,SNAGI,SUNX

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2351 41011469 วศ.
xx.99.41/12061100/011469

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 21.ชุดฝึกตรวจจบัน ้าหนกั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2352 41011470 วศ.
xx.99.41/12061100/011470

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 22.ชุดฝึกตรวจจบัอุณหภูมิ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2353 41011471 วศ.
xx.99.41/12061100/011471

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 23.ชุดอุปกรณ์ทดลองส าหรับงานนิวเมติกส์ ยีห่อ้ 
BOSCH

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2354 41011472 วศ.
xx.99.41/12061100/011472

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) #NAME? ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2355 41011473 วศ.
xx.99.41/12061100/011473

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) #NAME? ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2356 41011474 วศ.
xx.99.41/12061100/011474

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) -CUTTERเจาะรูขนาด 19-25 มม. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2357 41011475 วศ.
xx.99.41/12061100/011475

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 25.POWER SUPPLY 24 VDC ทีกระแส 3A ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2358 41011476 วศ.
xx.99.41/12061100/011476

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 25.POWER SUPPLY 24 VDC ทีกระแส 3A ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2359 41011477 วศ.
xx.99.41/12061100/011477

ชุดทดลองเซ็นเซอร์ (SENSOR) 26.โตะ๊ทดลอง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-พ.ย.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2360 41011484 วศ.คล.
05.41/12061100/011484

เคร่ืองข้ึนรูปและเตรียมช้ินงานทดลองแบบต่างๆ เคร่ืองข้ึนรูปและเตรียมช้ินงานทดลองแบบต่างๆ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-พ.ย.-41 พร้อมใชง้าน         1,500,000.00 เคร่ืองกล 1

2361 41011485 วศ.คล.
05.41/12061100/011485

เคร่ืองข้ึนรูปและเตรียมช้ินงานทดลองแบบต่างๆ 1.เคร่ืองกลึงโลหะ พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้ LIANG 
DEI รุ่น LD-1236GH

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-พ.ย.-41 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

2362 41011486 วศ.คล.
05.41/12061100/011486

เคร่ืองข้ึนรูปและเตรียมช้ินงานทดลองแบบต่างๆ 2.เคร่ืองเล่ือยสายพานแนวนอน พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้
 RONG FU รุ่น RF-916V SN:790575

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-พ.ย.-41 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

2363 41011487 วศ.คล.
05.41/12061100/011487

เคร่ืองข้ึนรูปและเตรียมช้ินงานทดลองแบบต่างๆ 3.เคร่ืองเจาะตั้งพ้ืน พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้ RONGFU 
รุ่น RF-40SPF SN:736009

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-พ.ย.-41 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

2364 41011488 วศ.คล.
05.41/12061100/011488

เคร่ืองข้ึนรูปและเตรียมช้ินงานทดลองแบบต่างๆ 4.เคร่ืองกดัโลหะแบบเพลาตั้งและเพลานอน 
พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้ PHOEBUS รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-พ.ย.-41 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

2365 41011489 วศ.คล.
05.41/12061100/011489

เคร่ืองข้ึนรูปและเตรียมช้ินงานทดลองแบบต่างๆ 5.เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า AC/DC แบบ INVERTER 
พร้อมอุปกรณ์ ยีห่อ้ FRONIUS รุ่น WAVE2000 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-พ.ย.-41 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

2366 41011490 วศ.
xx.99.41/12061100/011490

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา 
ประกอบดว้ย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,500,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2367 41011491 วศ.
xx.99.41/12061100/011491

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา เคร่ืองทดสอบความแขง็แบบเอนกประสงค ์ยีห่อ้ 
AFFrI ร่น 206RT

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2368 41011492 วศ.
xx.99.41/12061100/011492

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา เคร่ืองทดสอบแรงตา้นและแรงยกอากาศ ยีห่อ้ LJ 
รุ่นST18/40

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2369 41011493 วศ.
xx.99.41/12061000/011493

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา ชุดประมวลผล Comuter พร้อมโตะ๊วางและเกา้อ้ี 
ยีห่อ้ ATEC

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2370 41011494 วศ.
xx.99.41/12061100/011494

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา เคร่ืองวดัความหนาแน่นดว้ยคล่ืนความถ่ีเหนือเสียง
 ยีห่อ้ TOKIMEC รุ่น UTM 101

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2371 41011495 วศ.
xx.99.41/12061100/011495

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา ป๊ัมน ้าความดนัสูง ยีห่อ้ BEST รุ่น 120 CL ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2372 41011496 วศ.
xx.99.41/12060200/011496

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา รถยกไฮโดรลิกส์ ยีห่อ้ TM รุ่น LT300NS ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ

28-ต.ค.-41 พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1



2373 41011497 วศ.
xx.99.41/12061100/011497

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา ชุดอตัรทดเกียร์ รุ่น CTA-CTB-60 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2374 41011498 วศ.
xx.99.41/12061100/011498

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา ชุดอตัรทดเกียร์ รุ่น CTA-CTB-60 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2375 41011499 วศ.
xx.99.41/12061100/011499

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา ชุดอตัรทดเกียร์ รุ่น CTA-CTB-60 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2376 41011500 วศ.
xx.99.41/12061100/011500

เคร่ืองจกัรพ้ืนฐานส าหรับโครงการนกัศึกษา เคร่ืองชัง่แบบดิจิตอบ รุ่น KA10-150A ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ต.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2377 41011610 วศ.
xx.99.41/12061100/011610

เคร่ืองกรองน ้าใชอ้ตัรไหล 10,000 ลิตร/ชม. เคร่ืองกรองก าจดัสนิมเหล็กและกล่ินสี ขนาด 
72x230 ซม.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2378 41011611 วศ.
xx.99.41/12061100/011611

เคร่ืองกรองน ้าใชอ้ตัรไหล 10,000 ลิตร/ชม. เคร่ืองกรองก าจดัความกรดา้งขนาด 2x230 ซม. 
(พร้อมอีเจ็คเตอร์และถงัพี.อี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2541

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2379 41011616 วศ.
xx.99.41/12061100/011616

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการจ าลองระบบคอมพิวเตอร์ ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการจ าลองระบบคอมพิวเตอร์ 
ยีห่อ้ CYCLE COMPUTER รุ่น P II300

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25-ส.ค.-41 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           770,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2380 42011638 วศ.คล.
03.42/12061100/011638

เคร่ืองมือวดัความเร็วของน ้าแบบเลเซอร์ ยีห่อ้ TSI 
(ผลิตจากประเทศอเมริกา)

เคร่ืองมือวดัความเร็วของน ้าแบบเลเซอร์ ยีห่อ้ TSI 
(อเมริการ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-42 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        5,152,050.00 โยธำ 1

2381 42011780 วศ.
xx.99.42/10601000/011780

เคร่ืองพิมพืผล (Printer) ยีห่อ้ HP รุ่น Desjet 810 C เคร่ืองพิมพผ์ล (Printer) ยีห่อ้ HP รุ่น Desjet 810 C 07-ต.ค.-42 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             68,465.02 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2382 42011781 วศ.
xx.99.42/10601000/011781

เคร่ืองพิมพืผล (Printer) ยีห่อ้ HP รุ่น Desjet 810 C เคร่ืองพิมพผ์ล (Printer) ยีห่อ้ HP รุ่น Desjet 810 C 07-ต.ค.-42 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             68,465.02 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2383 43012063 วศ.คล.
99.43/12060400/012063

ชุดประกอบการเรียนการสอน เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ ยีห่อ้ PLUS รุ่น U2-870

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 18-พ.ค.-43 พร้อมใชง้าน            423,090.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

2384 43012064 วศ.คล.
99.43/12060400/012064

ชุดประกอบการเรียนการสอน เคร่ืองถ่ายทอดสญัญาณภาพ วคัถุ 3 มิติ ยีห่อ้ 
CANON รุ่น RE-350

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 18-พ.ค.-43 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

2385 43012065 วศ.
xx.99.43/12061100/012065

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Windows 98 Thia Editions (Full Pack) 
ยีห่อ้ Microsoft รุ่น 98 Thai

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-มิ.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,095.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

2386 43012066 วศ.
xx.99.43/12061100/012066

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Office Professional 2000 Thai Editins 
(Full Pack) รุ่น Offic Pro 2000 Thai

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-มิ.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               8,346.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

2387 43012067 วศ.
xx.99.43/12061100/012067

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Autoware Version 5.0 ยีห่อ้ Macromedia
 รุ่น 5.0

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-มิ.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             50,825.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

2388 43012068 วศ.
xx.99.43/12061100/012068

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Visual C++6.0 Enterpise ยีห่อ้ 
Microsoft รุ่น 6.0

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-มิ.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,971.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

2389 43012069 วศ.
xx.99.43/12061100/012069

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Visual Basic Enterprise ยีห่อ้ Microsoft
 รุ่น 6.0

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-มิ.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,971.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

2390 43012070 วศ.
xx.99.43/12061100/012070

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Mcafee for Windows 95 หรือ 98 
Version ล่าสุด License ยีห่อ้McAfee รุ่น 4.0

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-มิ.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,445.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

2391 43012071 วศ.
xx.99.43/12061100/012071

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูป โปรแกรม Acrobat 4.0 ยีห่อ้ Adobe รุ่น 4.0 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-มิ.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,601.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

2392 43012072 วศ.
xx.99.43/12061100/012072

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2393 43012073 วศ.
xx.99.43/12061100/012073

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2394 43012074 วศ.
xx.99.43/12061100/012074

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2395 43012075 วศ.
xx.99.43/12061100/012075

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2396 43012076 วศ.
xx.99.43/12061100/012076

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2397 43012077 วศ.
xx.99.43/12061100/012077

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2398 43012078 วศ.
xx.99.43/12061100/012078

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2399 43012080 วศ.
xx.99.43/12061100/012080

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2400 43012081 วศ.
xx.99.43/12061100/012081

ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ชุดทดลองท่ีใชอุ้กรณ์โลจิกแบบ โปรแกรม ยีห่อ้ 
XILINX รุ่น FND-EXP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

14 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,326.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2401 43012082 วศ.คล.
99.43/12060300/012082

ชุดไฟส ารองฉุกเฉิน ชุดไฟส ารองฉุกเฉิน ยีห่อ้ SUNNY ร่น SN24-840 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 29-มิ.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             48,280.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2402 43012083 วศ.
xx.99.43/12061100/012083

ชุดทดสอบการเผาไหม้ ชุดทดสอบการเผาไหม ้ยีห่อ้ Madur รุ่น GA-40 T 
Plus

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           809,990.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2403 43012084 วศ.
xx.99.43/12061100/012084

ชุดทดสอบการเผาไหม้ อุปกรณ์ Data logger ยีห่อ้ ACR ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2404 43012085 วศ.
xx.99.43/12061100/012085

ชุดทดสอบการเผาไหม้ อุปกรณ์ Data logger ยีห่อ้ SAtO ส าหรับบนัทึก
ขอ้มูลอุณหภุมิและความช้ืน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24 กรกฏาคม 
2543

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2405 43012086 วศ.
xx.99.43/12060400/012086

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ ตูส้าขาดิจิตอล ยีห่อ้ SIMENS รุ่นHICOM 118 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           436,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2406 43012087 วศ.
xx.99.43/12060400/012087

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ โทรศพัทอ์ะนาล็อก ยีห่อ้ SIMENS รุ่น EUROSET 
805 S

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2407 43012088 วศ.
xx.99.43/12060400/012088

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ โทรศพัทอ์ะนาล็อก ยีห่อ้ SIMENS รุ่น EUROSET 
805 S

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2408 43012089 วศ.
xx.99.43/12060400/012089

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ โทรศพัทอ์ะนาล็อก ยีห่อ้ SIMENS รุ่น EUROSET 
805 S

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2409 43012090 วศ.
xx.99.43/12060400/012090

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ โทรศพัทอ์ะนาล็อก ยีห่อ้ SIMENS รุ่น EUROSET 
805 S

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2410 43012091 วศ.
xx.99.43/12060400/012091

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ โทรศพัท ์ISDN ยีห่อ้ SIEMENS รุ่น PROFISET 70
 ISDN

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2411 43012092 วศ.
xx.99.43/12060400/012092

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ โทรศพัท ์ISDN ยีห่อ้ SIEMENS รุ่น PROFISET 70
 ISDN

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2412 43012093 วศ.
xx.99.43/12060400/012093

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ NT ยีห่อ้ ZYXEL รุ่น OMNITA ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2413 43012094 วศ.
xx.99.43/12060400/012094

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ NT ยีห่อ้ ZYXEL รุ่น OMNITA ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2414 43012095 วศ.
xx.99.43/12060400/012095

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ ISDN TA ยีห่อ้ ZYXEL รุ่น OMNITA 128 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2415 43012096 วศ.
xx.99.43/12060400/012096

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ ISDN TA ยีห่อ้ ZYXEL รุ่น OMNITA 128 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2416 43012097 วศ.
xx.99.43/12060400/012097

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ INTERNAL ISDN TA ยีห่อ้ PLANET รุ่น IA 
128P-STDV

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2417 43012098 วศ.
xx.99.43/12060400/012098

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ INTERNAL ISDN TA ยีห่อ้ PLANET รุ่น IA 
128P-STDV

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2418 43012099 วศ.
xx.99.43/12060400/012099

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ FC/D4 JUMPPER CORD (SINGLE MODE) 
ความยาวอยา่งนอ้ย 3 เมตร ยีห่อ้ FUJIKUTA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2419 43012100 วศ.
xx.99.43/12060400/012100

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ FC/D4 JUMPPER CORD (SINGLE MODE) 
ความยาวอยา่งนอ้ย 3 เมตร ยีห่อ้ FUJIKUTA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2420 43012101 วศ.
xx.99.43/12060400/012101

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ FC/D4 JUMPPER CORD (SINGLE MODE) 
ความยาวอยา่งนอ้ย 3 เมตร ยีห่อ้ FUJIKUTA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2421 43012102 วศ.
xx.99.43/12060400/012102

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ FC/D4 JUMPPER CORD (SINGLE MODE) 
ความยาวอยา่งนอ้ย 3 เมตร ยีห่อ้ FUJIKUTA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2422 43012103 วศ.
xx.99.43/12060400/012103

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ FC/D4 JUMPPER CORD (SINGLE MODE) 
ความยาวอยา่งนอ้ย 3 เมตร ยีห่อ้ FUJIKUTA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2423 43012104 วศ.
xx.99.43/12060400/012104

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ เคร่ืองช่วยระมวลผล ยีห่อ้ PTRAMID รุ่น CPU 
PENTIUM III 53MHz

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2424 43012105 วศ.
xx.99.43/12060400/012105

ชุดศึกษาการส่ือสารขอ้มูลผา่นสายโทรศพัท์ เคร่ืองช่วยระมวลผล ยีห่อ้ PTRAMID รุ่น CPU 
PENTIUM III 53MHz

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

28-เม.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2425 43012106 วศ.
xx.99.43/10601000/012106

เคร่ืองคอมพวเตอร์ตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ Compaq รุ่น 
Deskpro EPII

เคร่ืองคอมพวเตอร์ตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ Compaq รุ่น 
Deskpro EPII

17-ต.ค.-42 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2426 43012109 วศ.
xx.99.43/10601000/012109

เคตร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ HP รุ่น LASERJET 1100A เคร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ HP รุ่น LASERJET 1100A 11-ม.ค.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,865.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2427 43012116 วศ.คล.
99.43/12061100/012116

ชุดจบังานส าหรับเคร่ือง ซี.เอ็น.ซี (237685) ชุดจบังานส าหรับเคร่ือง ซี.เอ็น.ซี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ก.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           386,270.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2428 43012117 วศ.
xx.99.43/12061100/012117

ชุดจบังานส าหรับเคร่ือง ซี.เอ็น.ซี ชุดโปรแกรมส าหรับออกแบบควบคุม ยีห่อ้ 
UNIGRA PHICS Advance Manufacturing Bundla

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ก.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2429 43012118 วศ.
xx.99.43/12061100/012118

ชุดจบังานส าหรับเคร่ือง ซี.เอ็น.ซี ชุดโปรแกรมส าหรับงาน Reverse Engineering ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ก.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2430 43012119 วศ.
xx.99.43/12061100/012119

ชุดจบังานส าหรับเคร่ือง ซี.เอ็น.ซี ชุดโปรแกรมส าหรับงาน Copy CAD ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ก.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2431 43012120 วศ.
xx.99.43/12061100/012120

ชุดจบังานส าหรับเคร่ือง ซี.เอ็น.ซี ชุดโปรแกรมส าหรับงาน Power Shap ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ก.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2432 43012121 วศ.
xx.99.43/12061100/012121

ชุดจบังานส าหรับเคร่ือง ซี.เอ็น.ซี ชุดโปรแกรมส าหรับงาน Power Shap-Draft ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ก.ย.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2433 43012122 วศ.คล.
99.43/12061100/012122

ชุดเคร่ืองมือวดัสอบกลบั (237675) ชุดเคร่ืองมือวดัสอบกลบั ยีห่อ้ MAHR รุ่น 828M ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-ต.ค.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           420,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2434 43012123 วศ.คล.
99.43/12061100/012123

เคร่ืองวดัอตัราการไหล (237566) เคร่ืองวดัอตัราการไหล ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ส.ค.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           799,290.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2435 43012124 วศ.
xx.99.43/12061100/012124

เคร่ืองวดัอตัราการไหล เคร่ืองวดัอตัรการไหลของน ้า ชุด FLOQ 
MEASUREMENT TEST SET รุ่น HF235 ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ส.ค.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2436 43012125 วศ.
xx.99.43/12061100/012125

เคร่ืองวดัอตัราการไหล เคร่ืองวดัอตัราการไหลของอากาศ ชุด AIR FLOW
 BENCH รุ่น MP100 ยีห่อ้ ESSON

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ส.ค.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2437 43012126 วศ.
xx.99.43/12061100/012126

เคร่ืองวดัอตัราการไหล อุปกรณ์ประกอเคร่ืองวดัความร็วลม และอุณหภูมิ
แบบวดัแยกกบัตวัเคร่ือง ชุด วดัความเร็วลมและ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ส.ค.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2438 43012127 วศ.
xx.99.43/12061100/012127

เคร่ืองวดัอตัราการไหล เคร่ืองวดัอตัรการไหลของเหลวโดยใชค้ล่ืนความถ่ี
เหนือเสียง ชุดเคร่ืองวดัอตัรการไหลของของเหลว 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

08-ส.ค.-43 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2439 43012128 วศ.
xx.03.43/12061100/012128

ชุดตูป้ลอดภยัส าหรบปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุดตูป้ลอดภยัส าหรบปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-ธ.ค.-43 พร้อมใชง้าน            824,000.00 โยธำ 1

2440 43012129 วศ.
xx.99.43/12061100/012129

ชุดตูป้ลอดภยัส าหรบปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตูดู้ดไอสารพิษแบบไร้ทอ่ระบายอากาศสาภายนอก
 ยหีอ้ Captair รุ่นModel Toxicap 1200 NUASP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-ธ.ค.-43 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

2441 43012130 วศ.
xx.99.43/12060100/012130

ชุดตูป้ลอดภยัส าหรบปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โตะ๊วางชนิดมีลอ้ซ่ึงสามารถถอดล๊อกได้ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ธ.ค.-43 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

2442 43012131 วศ.
xx.99.43/12061100/012131

ชุดตูป้ลอดภยัส าหรบปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตูป้ราศจากเช้ือบบปล่อยลมในแนวด่ิง (Larninar 
Flow) ยีห่อ้ Envair รุ่น Model Rio2+Range

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-ธ.ค.-43 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

2443 43012132 วศ.
xx.99.43/12060100/012132

ชุดตูป้ลอดภยัส าหรบปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม โตะ๊วางชนิดมีลอ้ซ่ึงสามารถถอดล๊อกได้ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ธ.ค.-43 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

2444 44012293 วศ.
xx.99.44/12060100/012293

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2445 44012294 วศ.
xx.99.44/12060100/012294

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2446 44012295 วศ.
xx.99.44/12060100/012295

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2447 44012296 วศ.
xx.99.44/12060100/012296

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2448 44012297 วศ.
xx.99.44/12060100/012297

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2449 44012298 วศ.
xx.99.44/12060100/012298

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  898.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2450 44012299 วศ.
xx.99.44/12060100/012299

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  898.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2451 44012300 วศ.
xx.99.44/12060100/012300

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  898.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2452 44012301 วศ.
xx.99.44/12060100/012301

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  898.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2453 44012302 วศ.
xx.99.44/12060100/012302

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  898.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2454 44012355 วศ.
xx.99.44/12060100/012355

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2455 44012356 วศ.
xx.99.44/12060100/012356

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2456 44012357 วศ.
xx.99.44/12060100/012357

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2457 44012358 วศ.
xx.99.44/12060100/012358

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2458 44012359 วศ.
xx.99.44/12060100/012359

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มี.ค.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,070.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2459 44023754 วศ.คล.
11.44/12061100/023754

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ยีห่อ้ RAZR รุ่น LX-75 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ยีห่อ้ RAZR รุ่น LX-75 S/N 
75ZOPVOA070337

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-56 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

2460 46008246 วศ.คล.
02.46/12061000/008246

เคร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ HP รุ่น 4200 TN (วศ.ค.46-1/1) เคร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ HP รุ่น 4200 TN (SGCX616991) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-ส.ค.-60 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

2461 46012671 วศ.คล.
03.46/12061100/012671

กลอ้ง Electtronic Theodolite (Total Station) กลอ้ง Electtronic Theodolite (Total Station) ยีห่อ้ 
TOPCON รุ่น GTS-229

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ส.ค.-46 พร้อมใชง้าน            197,000.00 โยธำ 1

2462 46012672 วศ.คล.
03.46/12061100/012672

เป้าปรซึมพร้อมขาตั้งกลอ้งอลูมิเนียม และกล่องใส่
เป้า

เป้าปริซึมพร้อมขาตั้งกลอ้งอลูมิเนียม และกล่องใส่
เป้า

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-ส.ค.-46 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

2463 46012673 วศ.
xx.99.46/12061100/012673

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2464 46012674 วศ.
xx.99.46/12061100/012674

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2465 46012675 วศ.
xx.99.46/12061100/012675

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2466 46012676 วศ.
xx.99.46/12061100/012676

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2467 46012677 วศ.
xx.99.46/12061100/012677

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2468 46012678 วศ.
xx.99.46/12061100/012678

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2469 46012679 วศ.
xx.99.46/12061100/012679

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2470 46012680 วศ.
xx.99.46/12061100/012680

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2471 46012681 วศ.
xx.99.46/12061100/012681

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2472 46012682 วศ.
xx.99.46/12061100/012682

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2473 46012683 วศ.
xx.99.46/12061100/012683

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2474 46012684 วศ.
xx.99.46/12061100/012684

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2475 46012685 วศ.
xx.99.46/12061100/012685

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2476 46012686 วศ.
xx.99.46/12061100/012686

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2477 46012687 วศ.
xx.99.46/12061100/012687

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2478 46012688 วศ.
xx.99.46/12061100/012688

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2479 46012689 วศ.
xx.99.46/12061100/012689

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2480 46012690 วศ.
xx.99.46/12061100/012690

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2481 46012691 วศ.
xx.99.46/12061100/012691

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2482 46012692 วศ.
xx.99.46/12061100/012692

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2483 46012693 วศ.
xx.99.46/12061100/012693

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2484 46012694 วศ.
xx.99.46/12061100/012694

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2485 46012695 วศ.
xx.99.46/12061100/012695

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2486 46012696 วศ.
xx.99.46/12061100/012696

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2487 46012697 วศ.
xx.99.46/12061100/012697

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2488 46012698 วศ.
xx.99.46/12061100/012698

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2489 46012699 วศ.
xx.99.46/12061100/012699

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2490 46012700 วศ.
xx.99.46/12061100/012700

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2491 46012701 วศ.
xx.99.46/12061100/012701

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2492 46012702 วศ.
xx.99.46/12061100/012702

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2493 46012703 วศ.
xx.99.46/12061100/012703

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2494 46012704 วศ.
xx.99.46/12061100/012704

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2495 46012705 วศ.
xx.99.46/12061100/012705

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2496 46012706 วศ.
xx.99.46/12061100/012706

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2497 46012707 วศ.
xx.99.46/12061100/012707

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2498 46012708 วศ.
xx.99.46/12061100/012708

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2499 46012709 วศ.
xx.99.46/12061100/012709

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2500 46012710 วศ.
xx.99.46/12061100/012710

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2501 46012711 วศ.
xx.99.46/12061100/012711

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2502 46012712 วศ.
xx.99.46/12061100/012712

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2503 46012713 วศ.
xx.99.46/12061100/012713

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2504 46012714 วศ.
xx.99.46/12061100/012714

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2505 46012715 วศ.
xx.99.46/12061100/012715

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2506 46012716 วศ.
xx.99.46/12061100/012716

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2507 46012717 วศ.
xx.99.46/12061100/012717

โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ส าหรับหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อ้ี
 ยีห่อ้ SISTEM รุ่น A-44001/35-L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,745.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2508 46012786 วศ.คล.
99.46/12061100/012786

ชุดโตะ๊ทดลอง ชุดโตะ๊ทดลอง ยีห่อ้ GRAMMY ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           200,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2509 46012787 วศ.
xx.99.46/12061000/012787

โปรแกรมวิแคราะห์พฤติกรรมของดิน โดยใช ้
Finite Element

โปรแกรมวิแคราะห์พฤติกรรมของดิน โดยใช ้
Finite Element ยีห่อ้ PLAX 15 Version 8

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

12-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           171,200.00 โยธำ 1

2510 46012790 วศ.
xx.99.46/12060100/012790

โตะ๊วางเคร่ืองมือพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ โตะ๊วางเคร่ืองมือพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

05-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             10,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2511 46012791 วศ.
xx.99.46/12060100/012791

โตะ๊วางเคร่ืองมือพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ โตะ๊วางเคร่ืองมือพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

05-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             10,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2512 46012792 วศ.
xx.99.46/12060400/012792

ชุดบนัทึกภาพและประมวลขอ้มูลระบบดิจิตอล
ส าหรับกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็คตรอน

เคร่ืองบนัทึกภาพ ยีห่อ้ SONY รุ่น DRC TRV 75L ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             71,262.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2513 46012793 วศ.
xx.99.46/12061000/012793

ชุดบนัทึกภาพและประมวลขอ้มูลระบบดิจิตอล
ส าหรับกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็คตรอน

เคร่ืองแสดงผลระบบดิจิตอล ยีห่อ้ EPSON รุ่น 
EMP-S1

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             77,575.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2514 46012794 วศ.
xx.99.46/12060100/012794

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2515 46012795 วศ.
xx.99.46/12060100/012795

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2516 46012796 วศ.
xx.99.46/12060100/012796

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2517 46012797 วศ.
xx.99.46/12060100/012797

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2518 46012798 วศ.
xx.99.46/12060100/012798

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2519 46012799 วศ.
xx.99.46/12060100/012799

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2520 46012800 วศ.
xx.99.46/12060100/012800

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2521 46012801 วศ.
xx.99.46/12060100/012801

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2522 46012802 วศ.
xx.99.46/12060100/012802

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2523 46012803 วศ.
xx.99.46/12060100/012803

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2524 46012804 วศ.
xx.99.46/12060100/012804

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2525 46012805 วศ.
xx.99.46/12060100/012805

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2526 46012806 วศ.
xx.99.46/12060100/012806

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2527 46012807 วศ.
xx.99.46/12060100/012807

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2528 46012808 วศ.
xx.99.46/12060100/012808

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2529 46012809 วศ.
xx.99.46/12060100/012809

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2530 46012810 วศ.
xx.99.46/12060100/012810

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2531 46012811 วศ.
xx.99.46/12060100/012811

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2532 46012812 วศ.
xx.99.46/12060100/012812

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2533 46012813 วศ.
xx.99.46/12060100/012813

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2534 46012814 วศ.
xx.99.46/12060100/012814

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2535 46012815 วศ.
xx.99.46/12060100/012815

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2536 46012816 วศ.
xx.99.46/12060100/012816

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2537 46012817 วศ.
xx.99.46/12060100/012817

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2538 46012818 วศ.
xx.99.46/12060100/012818

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2539 46012819 วศ.
xx.99.46/12060100/012819

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2540 46012820 วศ.
xx.99.46/12060100/012820

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2541 46012821 วศ.
xx.99.46/12060100/012821

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2542 46012822 วศ.
xx.99.46/12060100/012822

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2543 46012823 วศ.
xx.99.46/12060100/012823

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2544 46012824 วศ.
xx.99.46/12060100/012824

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2545 46012825 วศ.
xx.99.46/12060100/012825

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2546 46012826 วศ.
xx.99.46/12060100/012826

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2547 46012827 วศ.
xx.99.46/12060100/012827

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2548 46012828 วศ.
xx.99.46/12060100/012828

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2549 46012829 วศ.
xx.99.46/12060100/012829

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2550 46012830 วศ.
xx.99.46/12060100/012830

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2551 46012831 วศ.
xx.99.46/12060100/012831

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2552 46012832 วศ.
xx.99.46/12060100/012832

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2553 46012833 วศ.
xx.99.46/12060100/012833

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2554 46012834 วศ.
xx.99.46/12060100/012834

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2555 46012835 วศ.
xx.99.46/12060100/012835

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2556 46012836 วศ.
xx.99.46/12060100/012836

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2557 46012837 วศ.
xx.99.46/12060100/012837

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2558 46012838 วศ.
xx.99.46/12060100/012838

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2559 46012839 วศ.
xx.99.46/12060100/012839

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2560 46012840 วศ.
xx.99.46/12060100/012840

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2561 46012841 วศ.
xx.99.46/12060100/012841

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2562 46012842 วศ.
xx.99.46/12060100/012842

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2563 46012843 วศ.
xx.99.46/12060100/012843

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2564 46012844 วศ.
xx.99.46/12060100/012844

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2565 46012845 วศ.
xx.99.46/12060100/012845

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2566 46012846 วศ.
xx.99.46/12060100/012846

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2567 46012847 วศ.
xx.99.46/12060100/012847

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2568 46012848 วศ.
xx.99.46/12060100/012848

ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ตูเ้หล็กกเก็บอุปกรณ์แบบ 2 บาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,386.80 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2569 46012849 วศ.
xx.99.46/12060400/012849

อุปกรณ์โสตทษันศึกษาประจ าภาควิชา เคร่ืองฉาย LCD ยีห่อ้ SUNYO รุ่น PLC-SW 20 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

07-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           104,800.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2570 46012850 วศ.
xx.99.46/12061000/012850

อุปกรณ์โสตทษันศึกษาประจ าภาควิชา เคร่ืองสแกนเนอร์ ยีห่อ้HEWLETT PACKARD รุ่น
 SJ 7450C

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

07-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2571 46012851 วศ.
xx.99.46/12060100/012851

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2572 46012852 วศ.
xx.99.46/12060100/012852

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2573 46012853 วศ.
xx.99.46/12060100/012853

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2574 46012854 วศ.
xx.99.46/12060100/012854

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2575 46012855 วศ.
xx.99.46/12060100/012855

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2576 46012856 วศ.
xx.99.46/12060100/012856

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2577 46012857 วศ.
xx.99.46/12060100/012857

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2578 46012858 วศ.
xx.99.46/12060100/012858

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2579 46012859 วศ.
xx.99.46/12060100/012859

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2580 46012860 วศ.
xx.99.46/12060100/012860

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2581 46012861 วศ.
xx.99.46/12060100/012861

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2582 46012862 วศ.
xx.99.46/12060100/012862

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2583 46012863 วศ.
xx.99.46/12060100/012863

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2584 46012864 วศ.
xx.99.46/12060100/012864

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2585 46012865 วศ.
xx.99.46/12060100/012865

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2586 46012866 วศ.
xx.99.46/12060100/012866

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2587 46012867 วศ.
xx.99.46/12060100/012867

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2588 46012868 วศ.
xx.99.46/12060100/012868

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2589 46012869 วศ.
xx.99.46/12060100/012869

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2590 46012870 วศ.
xx.99.46/12060100/012870

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2591 46012871 วศ.
xx.99.46/12060100/012871

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2592 46012872 วศ.
xx.99.46/12060100/012872

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2593 46012873 วศ.
xx.99.46/12060100/012873

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2594 46012874 วศ.
xx.99.46/12060100/012874

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2595 46012875 วศ.
xx.99.46/12060100/012875

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2596 46012876 วศ.
xx.99.46/12060100/012876

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 6 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข116
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,478.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2597 46012877 วศ.
xx.99.46/12060100/012877

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2598 46012878 วศ.
xx.99.46/12060100/012878

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2599 46012879 วศ.
xx.99.46/12060100/012879

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2600 46012880 วศ.
xx.99.46/12060100/012880

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2601 46012881 วศ.
xx.99.46/12060100/012881

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2602 46012882 วศ.
xx.99.46/12060100/012882

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2603 46012883 วศ.
xx.99.46/12060100/012883

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2604 46012884 วศ.
xx.99.46/12060100/012884

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2605 46012885 วศ.
xx.99.46/12060100/012885

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2606 46012886 วศ.
xx.99.46/12060100/012886

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2607 46012887 วศ.
xx.99.46/12060100/012887

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2608 46012888 วศ.
xx.99.46/12060100/012888

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2609 46012889 วศ.
xx.99.46/12060100/012889

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2610 46012890 วศ.
xx.99.46/12060100/012890

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2611 46012891 วศ.
xx.99.46/12060100/012891

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2612 46012892 วศ.
xx.99.46/12060100/012892

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2613 46012893 วศ.
xx.99.46/12060100/012893

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2614 46012894 วศ.
xx.99.46/12060100/012894

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2615 46012895 วศ.
xx.99.46/12060100/012895

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2616 46012896 วศ.
xx.99.46/12060100/012896

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2617 46012897 วศ.
xx.99.46/12060100/012897

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2618 46012898 วศ.
xx.99.46/12060100/012898

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2619 46012899 วศ.
xx.99.46/12060100/012899

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2620 46012900 วศ.
xx.99.46/12060100/012900

ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั ตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกแบบ 4 ล้ินชกั รุ่น อาร์ข114
 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,986.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2621 46012901 วศ.
xx.99.46/12061000/012901

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับเช่ือมต่อ 
CAD/CAM/CAE

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับเช่ือมต่อ 
CAD/CAM/CAE

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             48,578.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2622 46012942 วศ.คล.
99.46/12061000/012942

โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของน ้าใตดิ้น 3 มิติ
และการวิเคราะห์การน าพาของสารปนเป้ือนในน ้า

โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของน ้าใตดิ้น 3 มิติ
และการวิเคราะห์การน าพาของสารปนเป้ือนในน ้า

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11 กรกฏาคม 
2546

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           129,470.00 โยธำ 1

2623 46012943 วศ.
xx.99.46/12061000/012943

ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือการเรียนการสอน ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือการเรียนการสอน ยีห่อ้ 
ACER รุ่น Altos G700

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             57,512.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

2624 46012944 วศ.
xx.99.46/12061000/012944

ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือการเรียนการสอน ชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือการเรียนการสอน ยีห่อ้ 
ACER รุ่น Altos G700

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             57,512.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



2625 46012990 วศ.
xx.99.46/12061000/012990

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

1. ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT) ยีห่อ้ COMPLEX 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             23,874.91 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

2626 46012991 วศ.
xx.99.46/12061000/012991

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

2. VGA AGP Card ยีห่อ้ Jaton ขนาด 64BM ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             40,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

2627 46012992 วศ.
xx.99.46/12061000/012992

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

3. LAN Card ยีห่อ้ Compex10/100Mbs ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

2628 46012993 วศ.
xx.99.46/12061000/012993

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

4. Internal OCI Modem ยีห่อ้ TEAC 56K V90 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

2629 46012994 วศ.
xx.99.46/12061000/012994

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

5. จอภาพแบบแบน (Flat screen) ยีห่อ้ Philips 
ขนาด 17"

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2630 46012995 วศ.
xx.99.46/12060400/012995

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

6. ล าโพงแบบ Streo ยีห่อ้ Stony ขนาด 200W ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2631 46012996 วศ.
xx.99.46/12061000/012996

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

7. Keybord แบบ PS/2 ยีห่อ้ Microsoft Internet Pro ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2632 46012997 วศ.
xx.99.46/12061000/012997

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

8. Mouse แบบ PS/2 ยีห่อ้ A4TECH ชนิด Optical ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2633 46012998 วศ.
xx.99.46/12061000/012998

ชุดอุปกรณ์สวิทชฮ์บั ชนิด 24 พอร์ท 
(SWITCHING HUB 24 PORT)

9. Case ขนาด Medium Tower และมี Power Supply
 ขนาด 300W.

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-มิ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2634 46012999 วศ.
xx.99.46/12060100/012999

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2635 46013000 วศ.
xx.99.46/12060100/013000

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2636 46013001 วศ.
xx.99.46/12060100/013001

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2637 46013002 วศ.
xx.99.46/12060100/013002

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2638 46013003 วศ.
xx.99.46/12060100/013003

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2639 46013004 วศ.
xx.99.46/12060100/013004

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2640 46013005 วศ.
xx.99.46/12060100/013005

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2641 46013006 วศ.
xx.99.46/12060100/013006

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2642 46013007 วศ.
xx.99.46/12060100/013007

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2643 46013008 วศ.
xx.99.46/12060100/013008

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2644 46013009 วศ.
xx.99.46/12060100/013009

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2645 46013010 วศ.
xx.99.46/12060100/013010

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2646 46013011 วศ.
xx.99.46/12060100/013011

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2647 46013012 วศ.
xx.99.46/12060100/013012

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2648 46013013 วศ.
xx.99.46/12060100/013013

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2649 46013014 วศ.
xx.99.46/12060100/013014

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2650 46013015 วศ.
xx.99.46/12060100/013015

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2651 46013016 วศ.
xx.99.46/12060100/013016

โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา โตะ๊ท างานนกัศึกษาสีเทา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-พ.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,480.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2652 46013018 วศ.
xx.99.46/12060100/013018

โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 6 ท่ีนัง่ พร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ปฏิบติัการขนาด 6 ท่ีนัง่ พร้อมเกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,700.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2653 46013019 วศ.
xx.99.46/12060100/013019

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2654 46013020 วศ.
xx.99.46/12060100/013020

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2655 46013021 วศ.
xx.99.46/12060100/013021

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2656 46013022 วศ.
xx.99.46/12060100/013022

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2657 46013023 วศ.
xx.99.46/12060100/013023

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2658 46013024 วศ.
xx.99.46/12060100/013024

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2659 46013025 วศ.
xx.99.46/12060100/013025

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2660 46013026 วศ.
xx.99.46/12060100/013026

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2661 46013027 วศ.
xx.99.46/12060100/013027

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2662 46013028 วศ.
xx.99.46/12060100/013028

ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ตูเ้ก็บเอกสารแบบไม่มีกระจก สีเทา ขนาด 
0.40x0.90x1.50ม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2663 46013035 วศ.
xx.99.46/12060100/013035

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2664 46013036 วศ.
xx.99.46/12060100/013036

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2665 46013037 วศ.
xx.99.46/12060100/013037

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2666 46013038 วศ.
xx.99.46/12060100/013038

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2667 46013039 วศ.
xx.99.46/12060100/013039

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2668 46013040 วศ.
xx.99.46/12060100/013040

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2669 46013041 วศ.
xx.99.46/12060100/013041

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2670 46013042 วศ.
xx.99.46/12060100/013042

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2671 46013043 วศ.
xx.99.46/12060100/013043

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2672 46013044 วศ.
xx.99.46/12060100/013044

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2673 46013045 วศ.
xx.99.46/12060100/013045

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2674 46013046 วศ.
xx.99.46/12060100/013046

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2675 46013047 วศ.
xx.99.46/12060100/013047

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2676 46013048 วศ.
xx.99.46/12060100/013048

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2677 46013049 วศ.
xx.99.46/12060100/013049

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2678 46013050 วศ.
xx.99.46/12060100/013050

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2679 46013051 วศ.
xx.99.46/12060100/013051

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2680 46013052 วศ.
xx.99.46/12060100/013052

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2681 46013053 วศ.
xx.99.46/12060100/013053

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2682 46013054 วศ.
xx.99.46/12060100/013054

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2683 46013055 วศ.
xx.99.46/12060100/013055

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2684 46013056 วศ.
xx.99.46/12060100/013056

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2685 46013057 วศ.
xx.99.46/12060100/013057

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2686 46013058 วศ.
xx.99.46/12060100/013058

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2687 46013059 วศ.
xx.99.46/12060100/013059

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2688 46013060 วศ.
xx.99.46/12060100/013060

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2689 46013061 วศ.
xx.99.46/12060100/013061

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2690 46013062 วศ.
xx.99.46/12060100/013062

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2691 46013063 วศ.
xx.99.46/12060100/013063

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2692 46013064 วศ.
xx.99.46/12060100/013064

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2693 46013065 วศ.
xx.99.46/12060100/013065

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2694 46013066 วศ.
xx.99.46/12060100/013066

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2695 46013067 วศ.
xx.99.46/12060100/013067

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2696 46013068 วศ.
xx.99.46/12060100/013068

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2697 46013069 วศ.
xx.99.46/12060100/013069

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2698 46013070 วศ.
xx.99.46/12060100/013070

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2699 46013071 วศ.
xx.99.46/12060100/013071

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2700 46013072 วศ.
xx.99.46/12060100/013072

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2701 46013073 วศ.
xx.99.46/12060100/013073

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2702 46013074 วศ.
xx.99.46/12060100/013074

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2703 46013075 วศ.
xx.99.46/12060100/013075

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2704 46013076 วศ.
xx.99.46/12060100/013076

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2705 46013077 วศ.
xx.99.46/12060100/013077

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2706 46013078 วศ.
xx.99.46/12060100/013078

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2707 46013079 วศ.
xx.99.46/12060100/013079

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2708 46013080 วศ.
xx.99.46/12060100/013080

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2709 46013081 วศ.
xx.99.46/12060100/013081

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2710 46013082 วศ.
xx.99.46/12060100/013082

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2711 46013083 วศ.
xx.99.46/12060100/013083

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2712 46013084 วศ.
xx.99.46/12060100/013084

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2713 46013085 วศ.
xx.99.46/12060100/013085

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2714 46013086 วศ.
xx.99.46/12060100/013086

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2715 46013087 วศ.
xx.99.46/12060100/013087

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2716 46013088 วศ.
xx.99.46/12060100/013088

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2717 46013089 วศ.
xx.99.46/12060100/013089

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2718 46013090 วศ.
xx.99.46/12060100/013090

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2719 46013091 วศ.
xx.99.46/12060100/013091

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2720 46013092 วศ.
xx.99.46/12060100/013092

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2721 46013093 วศ.
xx.99.46/12060100/013093

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2722 46013094 วศ.
xx.99.46/12060100/013094

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2723 46013095 วศ.
xx.99.46/12060100/013095

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2724 46013096 วศ.
xx.99.46/12060100/013096

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2725 46013097 วศ.
xx.99.46/12060100/013097

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2726 46013098 วศ.
xx.99.46/12060100/013098

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2727 46013099 วศ.
xx.99.46/12060100/013099

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2728 46013100 วศ.
xx.99.46/12060100/013100

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2729 46013101 วศ.
xx.99.46/12060100/013101

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2730 46013102 วศ.
xx.99.46/12060100/013102

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2731 46013103 วศ.
xx.99.46/12060100/013103

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2732 46013104 วศ.
xx.99.46/12060100/013104

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2733 46013105 วศ.
xx.99.46/12060100/013105

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2734 46013106 วศ.
xx.99.46/12060100/013106

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2735 46013107 วศ.
xx.99.46/12060100/013107

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2736 46013108 วศ.
xx.99.46/12060100/013108

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2737 46013109 วศ.
xx.99.46/12060100/013109

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2738 46013110 วศ.
xx.99.46/12060100/013110

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2739 46013111 วศ.
xx.99.46/12060100/013111

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2740 46013112 วศ.
xx.99.46/12060100/013112

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2741 46013113 วศ.
xx.99.46/12060100/013113

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2742 46013114 วศ.
xx.99.46/12060100/013114

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2743 46013115 วศ.
xx.99.46/12060100/013115

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2744 46013116 วศ.
xx.99.46/12060100/013116

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2745 46013117 วศ.
xx.99.46/12060100/013117

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2746 46013118 วศ.
xx.99.46/12060100/013118

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2747 46013119 วศ.
xx.99.46/12060100/013119

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2748 46013120 วศ.
xx.99.46/12060100/013120

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2749 46013121 วศ.
xx.99.46/12060100/013121

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2750 46013122 วศ.
xx.99.46/12060100/013122

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2751 46013123 วศ.
xx.99.46/12060100/013123

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2752 46013124 วศ.
xx.99.46/12060100/013124

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2753 46013125 วศ.
xx.99.46/12060100/013125

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2754 46013126 วศ.
xx.99.46/12060100/013126

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2755 46013127 วศ.
xx.99.46/12060100/013127

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2756 46013128 วศ.
xx.99.46/12060100/013128

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2757 46013129 วศ.
xx.99.46/12060100/013129

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2758 46013130 วศ.
xx.99.46/12060100/013130

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2759 46013131 วศ.
xx.99.46/12060100/013131

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2760 46013132 วศ.
xx.99.46/12060100/013132

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2761 46013133 วศ.
xx.99.46/12060100/013133

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2762 46013134 วศ.
xx.99.46/12060100/013134

เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน เกา้อ่ีปฏิบติัการแบบนัง่สอน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-เม.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2763 46013135 วศ.
xx.99.46/12060100/013135

ชั้นวางหนงัสือ ชั้นวางหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

02-พ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,420.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2764 46013136 วศ.
xx.99.46/12060100/013136

ชั้นวางหนงัสือ ชั้นวางหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

02-พ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,420.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2765 46013137 วศ.
xx.99.46/12060100/013137

ชั้นวางหนงัสือ ชั้นวางหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

02-พ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,420.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2766 46013138 วศ.
xx.99.46/12060100/013138

ชั้นวางหนงัสือ ชั้นวางหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

02-พ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,420.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2767 46013139 วศ.
xx.99.46/12060100/013139

ชั้นวางหนงัสือ ชั้นวางหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

02-พ.ค.-36 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,420.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2768 46013140 วศ.
xx.99.46/12060100/013140

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,000.00 อุตสำหกำร 1

2769 46013141 วศ.
xx.99.46/12060100/013141

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,000.00 อุตสำหกำร 1

2770 46013142 วศ.
xx.99.46/12060100/013142

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,000.00 อุตสำหกำร 1

2771 46013143 วศ.
xx.99.46/12060100/013143

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,000.00 อุตสำหกำร 1



2772 46013144 วศ.
xx.99.46/12060100/013144

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,000.00 อุตสำหกำร 1

2773 46013145 วศ.
xx.99.46/12060100/013145

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,000.00 อุตสำหกำร 1

2774 46013146 วศ.
xx.99.46/12060100/013146

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,000.00 อุตสำหกำร 1

2775 46013147 วศ.
xx.99.46/12060100/013147

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ปฏิบติัดารรูปกลมส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,000.00 อุตสำหกำร 1

2776 46013160 วศ.
xx.99.46/12060100/013160

โตะ๊ประชุม โตะ๊ประชุม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,280.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2777 46013161 วศ.
xx.99.46/12060100/013161

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2778 46013162 วศ.
xx.99.46/12060100/013162

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2779 46013163 วศ.
xx.99.46/12060100/013163

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2780 46013164 วศ.
xx.99.46/12060100/013164

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2781 46013165 วศ.
xx.99.46/12060100/013165

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2782 46013166 วศ.
xx.99.46/12060100/013166

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2783 46013167 วศ.
xx.99.46/12060100/013167

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2784 46013168 วศ.
xx.99.46/12060100/013168

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2785 46013169 วศ.
xx.99.46/12060100/013169

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2786 46013170 วศ.
xx.99.46/12060100/013170

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2787 46013171 วศ.
xx.99.46/12060100/013171

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2788 46013172 วศ.
xx.99.46/12060100/013172

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2789 46013173 วศ.
xx.99.46/12060100/013173

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2790 46013174 วศ.
xx.99.46/12060100/013174

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2791 46013175 วศ.
xx.99.46/12060100/013175

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2792 46013176 วศ.
xx.99.46/12060100/013176

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2793 46013177 วศ.
xx.99.46/12060100/013177

ตูว้างหนงัสือ ตูว้างหนงัสือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

20-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2794 46013187 วศ.
xx.99.46/12060100/013187

ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                4,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2795 46013188 วศ.
xx.99.46/12060100/013188

ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                4,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2796 46013189 วศ.
xx.99.46/12060100/013189

ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                4,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2797 46013190 วศ.
xx.99.46/12060100/013190

ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                4,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2798 46013191 วศ.
xx.99.46/12060100/013191

ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                4,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2799 46013192 วศ.
xx.99.46/12060100/013192

ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ชั้นเหล็กเก็บพสัดุ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ก.พ.-46 พร้อมใชง้าน                4,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2800 46013195 วศ.
xx.99.46/12060100/013195

ตูเ้ก็บเอกสารแบบมีบานกระจก ตูเ้ก็บเอกสารแบบมีบานกระจก ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,850.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2801 46013196 วศ.
xx.99.46/12060100/013196

ตูเ้ก็บเอกสารแบบมีบานกระจก ตูเ้ก็บเอกสารแบบมีบานกระจก ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,850.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2802 46013197 วศ.
xx.99.46/12060100/013197

ตูเ้ก็บเอกสารแบบมีบานกระจก ตูเ้ก็บเอกสารแบบมีบานกระจก ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-มี.ค.-46 พร้อมใชง้าน                8,850.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2803 46013198 วศ.
xx.99.46/12061000/013198

ชุดเคร่ืองมือระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือวิจยัดา้น 
COMBUSTION & ENERGY

ชุดเคร่ืองมือระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือวิจยัดา้น 
COMBUSTION & ENERGY

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

31-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             44,993.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2804 46013199 วศ.
xx.99.46/12061000/013199

ชุดเคร่ืองมือระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือวิจยัดา้น 
COMBUSTION & ENERGY

ชุดเคร่ืองมือระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือวิจยัดา้น 
COMBUSTION & ENERGY

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

31-มี.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             44,993.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2805 46013203 วศ.คล.
05.46/12061100/013203

ชุดทดลองระบบก าลงัก่ึงอตัโนมติัโดยใชข้องไหล
อดั ยีห่อ้ Festo รุ่น Silver

ชุดทดลองระบบก าลงัก่ึงอตัโนมติัโดยใชข้องไหล
อดั ยีห่อ้ Festo รุ่น Silver

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        2,095,000.00 เคร่ืองกล 1

2806 46013204 วศ.
xx.99.46/12061100/013204

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           149,154.18 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2807 46013205 วศ.
xx.99.46/12061100/013205

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           149,154.18 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2808 46013206 วศ.
xx.99.46/12061100/013206

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           149,154.18 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2809 46013207 วศ.
xx.99.46/12061100/013207

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           149,154.18 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2810 46013208 วศ.
xx.99.46/12061100/013208

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           149,154.18 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2811 46013209 วศ.
xx.99.46/12061100/013209

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           149,154.18 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2812 46013210 วศ.
xx.99.46/12061100/013210

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ชุดฝึกการสอนและอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึก
ส ารองขอ้มูลไฟลข์นาดใหญ่

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

03-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           149,154.18 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2813 46013211 วศ.
xx.99.46/12061100/013211

มอร์เตอร์ส าหรับแขนกล มอร์เตอร์ส าหรับแขนกล ยีห่อ้ FUNUC รุ่น 
A068-0123-B175-R

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             40,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2814 46013212 วศ.
xx.99.46/12061000/013212

มอร์เตอร์ส าหรับแขนกล เคร่ืองสแกนเนอร์ ยีห่อ้ CANON ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,610.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2815 46013213 วศ.
xx.99.46/12061000/013213

มอร์เตอร์ส าหรับแขนกล การ์ดคอมพิวเตอร์ส าหรับตดัต่องานวีดีโอ ยีห่อ้ 
SNAZZI

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             95,230.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2816 46013214 วศ.
xx.99.46/12060100/013214

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2817 46013215 วศ.
xx.99.46/12060100/013215

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2818 46013216 วศ.
xx.99.46/12060100/013216

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2819 46013217 วศ.
xx.99.46/12060100/013217

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2820 46013218 วศ.
xx.99.46/12060100/013218

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2821 46013219 วศ.
xx.99.46/12060100/013219

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2822 46013220 วศ.
xx.99.46/12060100/013220

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2823 46013221 วศ.
xx.99.46/12060100/013221

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2824 46013222 วศ.
xx.99.46/12060100/013222

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2825 46013223 วศ.
xx.99.46/12060100/013223

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2826 46013224 วศ.
xx.99.46/12060100/013224

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2827 46013225 วศ.
xx.99.46/12060100/013225

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2828 46013226 วศ.
xx.99.46/12060100/013226

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2829 46013227 วศ.
xx.99.46/12060100/013227

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2830 46013228 วศ.
xx.99.46/12060100/013228

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2831 46013229 วศ.
xx.99.46/12060100/013229

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2832 46013230 วศ.
xx.99.46/12060100/013230

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2833 46013231 วศ.
xx.99.46/12060100/013231

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2834 46013232 วศ.
xx.99.46/12060100/013232

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2835 46013233 วศ.
xx.99.46/12060100/013233

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2836 46013234 วศ.
xx.99.46/12060100/013234

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2837 46013235 วศ.
xx.99.46/12060100/013235

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2838 46013236 วศ.
xx.99.46/12060100/013236

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2839 46013237 วศ.
xx.99.46/12060100/013237

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2840 46013238 วศ.
xx.99.46/12060100/013238

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2841 46013239 วศ.
xx.99.46/12060100/013239

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2842 46013240 วศ.
xx.99.46/12060100/013240

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2843 46013241 วศ.
xx.99.46/12060100/013241

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2844 46013242 วศ.
xx.99.46/12060100/013242

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2845 46013243 วศ.
xx.99.46/12060100/013243

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2846 46013244 วศ.
xx.99.46/12060100/013244

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2847 46013245 วศ.
xx.99.46/12060100/013245

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2848 46013246 วศ.
xx.99.46/12060100/013246

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2849 46013247 วศ.
xx.99.46/12060100/013247

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2850 46013248 วศ.
xx.99.46/12060100/013248

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2851 46013249 วศ.
xx.99.46/12060100/013249

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2852 46013250 วศ.
xx.99.46/12060100/013250

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2853 46013251 วศ.
xx.99.46/12060100/013251

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบติัการคณะวิศวกรรม
อุตสาหการ ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2854 46013252 วศ.
xx.99.46/12060100/013252

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2855 46013253 วศ.
xx.99.46/12060100/013253

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2856 46013254 วศ.คล.
21.46/12060100/013254

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 09-ต.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,027.00 งำนกำรเงนิ 1

2857 46013255 วศ.
xx.99.46/12060100/013255

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2858 46013256 วศ.
xx.99.46/12060100/013256

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2859 46013257 วศ.
xx.99.46/12060100/013257

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2860 46013258 วศ.
xx.99.46/12060100/013258

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2861 46013259 วศ.
xx.99.46/12060100/013259

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2862 46013260 วศ.
xx.99.46/12060100/013260

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2863 46013261 วศ.
xx.99.46/12060100/013261

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2864 46013262 วศ.
xx.99.46/12060100/013262

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2865 46013263 วศ.
xx.99.46/12060100/013263

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2866 46013264 วศ.
xx.99.46/12060100/013264

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2867 46013265 วศ.
xx.99.46/12060100/013265

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2868 46013266 วศ.
xx.99.46/12060100/013266

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2869 46013267 วศ.
xx.99.46/12060100/013267

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2870 46013268 วศ.
xx.99.46/12060100/013268

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2871 46013269 วศ.
xx.99.46/12060100/013269

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2872 46013270 วศ.
xx.99.46/12060100/013270

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2873 46013271 วศ.
xx.99.46/12060100/013271

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2874 46013272 วศ.
xx.99.46/12060100/013272

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2875 46013273 วศ.
xx.99.46/12060100/013273

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2876 46013274 วศ.
xx.99.46/12060100/013274

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2877 46013275 วศ.
xx.99.46/12060100/013275

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2878 46013276 วศ.
xx.99.46/12060100/013276

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2879 46013277 วศ.
xx.99.46/12060100/013277

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2880 46013278 วศ.
xx.99.46/12060100/013278

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2881 46013279 วศ.
xx.99.46/12060100/013279

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2882 46013280 วศ.
xx.99.46/12060100/013280

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2883 46013281 วศ.
xx.99.46/12060100/013281

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2884 46013282 วศ.
xx.99.46/12060100/013282

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2885 46013283 วศ.
xx.99.46/12060100/013283

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2886 46013284 วศ.
xx.99.46/12060100/013284

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2887 46013285 วศ.
xx.99.46/12060100/013285

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2888 46013286 วศ.
xx.99.46/12060100/013286

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2889 46013287 วศ.
xx.99.46/12060100/013287

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2890 46013288 วศ.
xx.99.46/12060100/013288

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2891 46013289 วศ.
xx.99.46/12060100/013289

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2892 46013290 วศ.
xx.99.46/12060100/013290

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2893 46013291 วศ.
xx.99.46/12060100/013291

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2894 46013292 วศ.
xx.99.46/12060100/013292

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2895 46013293 วศ.
xx.99.46/12060100/013293

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2896 46013294 วศ.
xx.99.46/12060100/013294

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2897 46013295 วศ.
xx.99.46/12060100/013295

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2898 46013296 วศ.
xx.99.46/12060100/013296

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ส่วยกลาง ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,027.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2899 46013297 วศ.
xx.99.46/12060100/013297

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,114.15 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2900 46013298 วศ.
xx.99.46/12060100/013298

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,114.15 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2901 46013299 วศ.
xx.99.46/12060100/013299

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,114.15 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2902 46013300 วศ.
xx.99.46/12060100/013300

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,114.15 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2903 46013301 วศ.
xx.99.46/12060100/013301

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,114.15 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2904 46013302 วศ.
xx.99.46/12060100/013302

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวหกรรมโยธา ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,114.15 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2905 46013303 วศ.
xx.03.46/12060100/013303

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการวิศวกรรม
โยธา

โตะ๊คอมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการวิศวกรรม
โยธา ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ต.ค.-46 พร้อมใชง้าน                4,114.15 โยธำ 1

2906 46013304 วศ.
xx.99.46/12060100/013304

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2907 46013305 วศ.
xx.99.46/12060100/013305

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2908 46013306 วศ.
xx.99.46/12060100/013306

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2909 46013307 วศ.
xx.99.46/12060100/013307

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2910 46013308 วศ.
xx.99.46/12060100/013308

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2911 46013309 วศ.
xx.99.46/12060100/013309

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2912 46013310 วศ.
xx.99.46/12060100/013310

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2913 46013311 วศ.
xx.99.46/12060100/013311

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2914 46013312 วศ.
xx.99.46/12060100/013312

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2915 46013313 วศ.
xx.99.46/12060100/013313

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2916 46013314 วศ.
xx.99.46/12060100/013314

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2917 46013315 วศ.
xx.99.46/12060100/013315

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2918 46013316 วศ.
xx.99.46/12060100/013316

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2919 46013317 วศ.
xx.99.46/12060100/013317

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2920 46013318 วศ.
xx.99.46/12060100/013318

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2921 46013319 วศ.
xx.99.46/12060100/013319

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2922 46013320 วศ.
xx.99.46/12060100/013320

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2923 46013321 วศ.
xx.99.46/12060100/013321

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2924 46013322 วศ.
xx.99.46/12060100/013322

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2925 46013323 วศ.
xx.99.46/12060100/013323

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2926 46013324 วศ.
xx.99.46/12060100/013324

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2927 46013325 วศ.
xx.99.46/12060100/013325

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2928 46013326 วศ.
xx.99.46/12060100/013326

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2929 46013327 วศ.
xx.99.46/12060100/013327

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2930 46013328 วศ.
xx.99.46/12060100/013328

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2931 46013329 วศ.
xx.99.46/12060100/013329

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2932 46013330 วศ.
xx.99.46/12060100/013330

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2933 46013331 วศ.
xx.99.46/12060100/013331

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2934 46013332 วศ.
xx.99.46/12060100/013332

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2935 46013333 วศ.
xx.99.46/12060100/013333

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2936 46013334 วศ.
xx.99.46/12060100/013334

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2937 46013335 วศ.
xx.99.46/12060100/013335

โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ โตะ๊ปฏิบติัการ ขนาด 12 คนนัง่ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,490.90 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2938 46013336 วศ.
xx.99.46/12060100/013336

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2939 46013337 วศ.
xx.99.46/12060100/013337

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2940 46013338 วศ.
xx.99.46/12060100/013338

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2941 46013339 วศ.
xx.99.46/12060100/013339

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2942 46013340 วศ.
xx.99.46/12060100/013340

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2943 46013341 วศ.
xx.99.46/12060100/013341

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2944 46013342 วศ.
xx.99.46/12060100/013342

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2945 46013343 วศ.
xx.99.46/12060100/013343

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2946 46013344 วศ.
xx.99.46/12060100/013344

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2947 46013345 วศ.
xx.99.46/12060100/013345

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2948 46013346 วศ.
xx.99.46/12060100/013346

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2949 46013347 วศ.
xx.99.46/12060100/013347

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2950 46013348 วศ.
xx.99.46/12060100/013348

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2951 46013349 วศ.
xx.99.46/12060100/013349

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2952 46013350 วศ.
xx.99.46/12060100/013350

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2953 46013351 วศ.
xx.99.46/12060100/013351

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2954 46013352 วศ.
xx.99.46/12060100/013352

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2955 46013353 วศ.
xx.99.46/12060100/013353

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2956 46013354 วศ.
xx.99.46/12060100/013354

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2957 46013355 วศ.
xx.99.46/12060100/013355

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2958 46013356 วศ.
xx.99.46/12060100/013356

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2959 46013357 วศ.
xx.99.46/12060100/013357

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2960 46013358 วศ.
xx.99.46/12060100/013358

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2961 46013359 วศ.
xx.99.46/12060100/013359

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2962 46013360 วศ.
xx.99.46/12060100/013360

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2963 46013361 วศ.
xx.99.46/12060100/013361

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2964 46013362 วศ.
xx.99.46/12060100/013362

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2965 46013363 วศ.
xx.99.46/12060100/013363

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2966 46013364 วศ.
xx.99.46/12060100/013364

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2967 46013365 วศ.
xx.99.46/12060100/013365

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2968 46013366 วศ.
xx.99.46/12060100/013366

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2969 46013367 วศ.
xx.99.46/12060100/013367

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2970 46013368 วศ.
xx.99.46/12060100/013368

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2971 46013369 วศ.
xx.99.46/12060100/013369

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2972 46013370 วศ.
xx.99.46/12060100/013370

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2973 46013371 วศ.
xx.99.46/12060100/013371

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2974 46013372 วศ.
xx.99.46/12060100/013372

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2975 46013373 วศ.
xx.99.46/12060100/013373

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2976 46013374 วศ.
xx.99.46/12060100/013374

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2977 46013375 วศ.
xx.99.46/12060100/013375

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2978 46013376 วศ.
xx.99.46/12060100/013376

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2979 46013377 วศ.
xx.99.46/12060100/013377

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2980 46013378 วศ.
xx.99.46/12060100/013378

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2981 46013379 วศ.
xx.99.46/12060100/013379

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



2982 46013380 วศ.
xx.99.46/12060100/013380

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2983 46013381 วศ.
xx.99.46/12060100/013381

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2984 46013382 วศ.
xx.99.46/12060100/013382

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2985 46013383 วศ.
xx.99.46/12060100/013383

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2986 46013384 วศ.
xx.99.46/12060100/013384

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2987 46013385 วศ.
xx.99.46/12060100/013385

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2988 46013386 วศ.
xx.99.46/12060100/013386

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2989 46013387 วศ.
xx.99.46/12060100/013387

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2990 46013388 วศ.
xx.99.46/12060100/013388

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2991 46013389 วศ.
xx.99.46/12060100/013389

โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น โตะ๊อเนกประสงคแ์บบมีชั้น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                2,889.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2992 46013390 วศ.
xx.99.46/12060100/013390

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2993 46013391 วศ.
xx.99.46/12060100/013391

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2994 46013392 วศ.
xx.99.46/12060100/013392

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2995 46013393 วศ.
xx.99.46/12060100/013393

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2996 46013394 วศ.
xx.99.46/12060100/013394

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2997 46013395 วศ.
xx.99.46/12060100/013395

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2998 46013396 วศ.
xx.99.46/12060100/013396

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

2999 46013397 วศ.
xx.99.46/12060100/013397

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3000 46013398 วศ.
xx.99.46/12060100/013398

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3001 46013399 วศ.
xx.99.46/12060100/013399

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3002 46013400 วศ.
xx.99.46/12060100/013400

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3003 46013401 วศ.
xx.99.46/12060100/013401

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3004 46013402 วศ.
xx.99.46/12060100/013402

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3005 46013403 วศ.
xx.99.46/12060100/013403

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3006 46013404 วศ.
xx.99.46/12060100/013404

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3007 46013405 วศ.
xx.99.46/12060100/013405

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3008 46013406 วศ.
xx.99.46/12060100/013406

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3009 46013407 วศ.
xx.99.46/12060100/013407

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3010 46013408 วศ.
xx.99.46/12060100/013408

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3011 46013409 วศ.
xx.99.46/12060100/013409

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3012 46013410 วศ.
xx.99.46/12060100/013410

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3013 46013411 วศ.
xx.99.46/12060100/013411

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3014 46013412 วศ.
xx.99.46/12060100/013412

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3015 46013413 วศ.
xx.99.46/12060100/013413

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3016 46013414 วศ.
xx.99.46/12060100/013414

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3017 46013415 วศ.
xx.99.46/12060100/013415

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3018 46013416 วศ.
xx.99.46/12060100/013416

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3019 46013417 วศ.
xx.99.46/12060100/013417

โตะ๊ท างานบคุลากร โตะ๊ท างานบคุลากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-46 พร้อมใชง้าน                4,494.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3020 46013778 วศ.
xx.99.46/12060100/013778

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3021 46013779 วศ.
xx.99.46/12060100/013779

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3022 46013780 วศ.
xx.99.46/12060100/013780

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3023 46013781 วศ.
xx.99.46/12060100/013781

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3024 46013782 วศ.
xx.99.46/12060100/013782

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3025 46013783 วศ.
xx.99.46/12060100/013783

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3026 46013784 วศ.
xx.99.46/12060100/013784

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3027 46013785 วศ.
xx.99.46/12060100/013785

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3028 46013786 วศ.
xx.99.46/12060100/013786

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3029 46013787 วศ.
xx.99.46/12060100/013787

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3030 46013788 วศ.
xx.99.46/12060100/013788

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3031 46013789 วศ.
xx.99.46/12060100/013789

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3032 46013790 วศ.
xx.99.46/12060100/013790

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3033 46013791 วศ.
xx.99.46/12060100/013791

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3034 46013792 วศ.
xx.99.46/12060100/013792

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK518LB58EB5E-W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              25,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3035 46013793 วศ.
xx.99.46/12060100/013793

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3036 46013794 วศ.
xx.99.46/12060100/013794

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3037 46013795 วศ.
xx.99.46/12060100/013795

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3038 46013796 วศ.
xx.99.46/12060100/013796

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3039 46013797 วศ.
xx.99.46/12060100/013797

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3040 46013798 วศ.
xx.99.46/12060100/013798

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3041 46013799 วศ.
xx.99.46/12060100/013799

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3042 46013800 วศ.
xx.99.46/12060100/013800

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3043 46013801 วศ.
xx.99.46/12060100/013801

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3044 46013802 วศ.
xx.99.46/12060100/013802

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3045 46013803 วศ.
xx.99.46/12060100/013803

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3046 46013804 วศ.
xx.99.46/12060100/013804

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3047 46013805 วศ.
xx.99.46/12060100/013805

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3048 46013806 วศ.
xx.99.46/12060100/013806

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3049 46013807 วศ.
xx.99.46/12060100/013807

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3050 46013808 วศ.
xx.99.46/12060100/013808

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3051 46013809 วศ.
xx.99.46/12060100/013809

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3052 46013810 วศ.
xx.99.46/12060100/013810

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3053 46013811 วศ.
xx.99.46/12060100/013811

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3054 46013812 วศ.
xx.99.46/12060100/013812

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3055 46013813 วศ.
xx.99.46/12060100/013813

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3056 46013814 วศ.
xx.99.46/12060100/013814

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3057 46013815 วศ.
xx.99.46/12060100/013815

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3058 46013816 วศ.
xx.99.46/12060100/013816

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3059 46013817 วศ.
xx.99.46/12060100/013817

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3060 46013818 วศ.
xx.99.46/12060100/013818

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3061 46013819 วศ.
xx.99.46/12060100/013819

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3062 46013820 วศ.
xx.99.46/12060100/013820

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3063 46013821 วศ.
xx.99.46/12060100/013821

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3064 46013822 วศ.
xx.99.46/12060100/013822

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3065 46013823 วศ.
xx.99.46/12060100/013823

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3066 46013824 วศ.
xx.99.46/12060100/013824

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3067 46013825 วศ.
xx.99.46/12060100/013825

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3068 46013826 วศ.
xx.99.46/12060100/013826

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3069 46013827 วศ.
xx.99.46/12060100/013827

เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากกาศแบบแยกส่วน ยีห่อ้ TRANE รุ่น
 TTK524LB5/MCX524EB5W(D)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน              30,495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3070 46013828 วศ.
xx.99.46/12060300/013828

ตูส้วิตชเ์กียรไฟฟ้าแรงสูง ตูส้วิตชเ์กียรไฟฟ้าแรงสูง รุ่น GAE2KITS ยีห่อ้ 
F&G

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 24-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน            525,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3071 46013830 วศ.
xx.11.46/12060100/013830

เคร่ือง FAX Panasomic รุ่น KX-FL502CX เคร่ือง FAX Panasomic รุ่น KX-FL502CX ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-พ.ย.-45 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             17,750.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

3072 46013831 วศ.
xx.07.46/12060300/013831

ชุดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ชุดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 21-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,250.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3073 46013837 วศ.
xx.07.46/12060100/013837

โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,245.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3074 46013838 วศ.
xx.07.46/12060100/013838

โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,245.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3075 46013839 วศ.
xx.07.46/12060100/013839

โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,245.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3076 46013840 วศ.
xx.07.46/12060100/013840

โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,245.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3077 46013841 วศ.
xx.07.46/12060100/013841

โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,245.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3078 46013842 วศ.
xx.07.46/12060100/013842

โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,245.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3079 46013843 วศ.
xx.07.46/12060100/013843

โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,245.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3080 46013844 วศ.
xx.07.46/12060100/013844

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3081 46013845 วศ.
xx.07.46/12060100/013845

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3082 46013846 วศ.
xx.07.46/12060100/013846

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3083 46013847 วศ.
xx.07.46/12060100/013847

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3084 46013848 วศ.
xx.07.46/12060100/013848

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3085 46013849 วศ.
xx.07.46/12060100/013849

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3086 46013850 วศ.
xx.07.46/12060100/013850

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



3087 46013851 วศ.
xx.07.46/12060100/013851

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3088 46013852 วศ.
xx.07.46/12060100/013852

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3089 46013853 วศ.
xx.07.46/12060100/013853

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3090 46013854 วศ.
xx.07.46/12060100/013854

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3091 46013855 วศ.
xx.07.46/12060100/013855

ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ตูว้างหนงัสือและเก็บขอ้มูล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ธ.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3092 46013856 วศ.
xx.12.46/12060400/013856

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3093 46013857 วศ.
xx.12.46/12060400/013857

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3094 46013858 วศ.
xx.12.46/12060400/013858

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3095 46013859 วศ.
xx.12.46/12060400/013859

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3096 46013860 วศ.
xx.12.46/12060400/013860

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3097 46013861 วศ.
xx.12.46/12060400/013861

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3098 46013862 วศ.
xx.12.46/12060400/013862

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3099 46013863 วศ.
xx.12.46/12060400/013863

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3100 46013864 วศ.
xx.12.46/12060400/013864

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3101 46013865 วศ.
xx.12.46/12060400/013865

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3102 46013866 วศ.
xx.12.46/12060400/013866

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3103 46013867 วศ.
xx.12.46/12060400/013867

ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ไมโครโฟนแบบมือถือ ยีห่อ้ CAROL ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3104 46013868 วศ.
xx.12.46/12060400/013868

ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 พร้อมใชง้าน                   850.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3105 46013869 วศ.
xx.12.46/12060400/013869

ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 พร้อมใชง้าน                   850.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3106 46013870 วศ.
xx.12.46/12060400/013870

ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 พร้อมใชง้าน                   850.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3107 46013871 วศ.
xx.12.46/12060400/013871

ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 พร้อมใชง้าน                   850.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



3108 46013872 วศ.
xx.12.46/12060400/013872

ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 พร้อมใชง้าน                   850.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3109 46013873 วศ.
xx.12.46/12060400/013873

ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 พร้อมใชง้าน                   850.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3110 46013874 วศ.
xx.12.46/12060400/013874

ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ขาตั้งไมโครโฟน ยีห่อ้ YOGO ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 พร้อมใชง้าน                   850.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3111 46013875 วศ.
xx.12.46/12060400/013875

เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3112 46013876 วศ.
xx.12.46/12060400/013876

เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3113 46013877 วศ.
xx.12.46/12060400/013877

เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3114 46013878 วศ.
xx.12.46/12060400/013878

เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3115 46013879 วศ.
xx.12.46/12060400/013879

เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3116 46013880 วศ.
xx.12.46/12060400/013880

เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA เคร่ืองขยายเสียง ยีห่อ้ NAKOYA ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

27-ม.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3117 46013989 วศ.คล.
04.46/12061100/013989

เคร่ืองวดัค่าการน าไฟฟ้าแบบพกพา (Conductivity
 Meter) ยีห่อ้ Horiba รุ่น ES-14

เคร่ืองวดัค่าการน าไฟฟ้าแบบพกพา Portable 
pH/Conductivity Meter

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06-ต.ค.-46 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,400.00 เคมี 1

3118 46018887 วศ.คล.
02.46/12061100/018887

ชุดฝึกการสอน CAD/CAM/CAE โปรแกรมส าหรับงานดา้นการออกแบบทาง
วิศวกรรมพร้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชุดท่ี1

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-มิ.ย.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           665,000.00 อุตสำหกำร 1

3119 46018888 วศ.คล.
02.46/12061100/018888

ชุดฝึกการสอน CAD/CAM/CAE โปรแกรมส าหรับงานดา้นการออกแบบทาง
วิศวกรรมพร้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชุดท่ี 2

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-มิ.ย.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           665,000.00 อุตสำหกำร 1

3120 46018889 วศ.คล.
02.46/12061100/018889

ชุดฝึกการสอน CAD/CAM/CAE โปรแกรมส าหรับงานดา้นการออกแบบทาง
วิศวกรรมพร้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชุดท่ี 3

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-มิ.ย.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           665,000.00 อุตสำหกำร 1

3121 46018890 วศ.คล.
02.46/12061100/018890

ชุดฝึกการสอน CAD/CAM/CAE โปรแกรมช่วยในการผลิต (CAM) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-มิ.ย.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             18,000.00 อุตสำหกำร 1

3122 46018891 วศ.คล.
02.46/12061100/018891

ชุดฝึกการสอน CAD/CAM/CAE โปรแกรมส าหรับการออกแบบดา้นการจ าลองการ
ท างานของแขนกลฯ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-มิ.ย.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1

3123 46018892 วศ.คล.
02.46/12061100/018892

ชุดฝึกการสอน CAD/CAM/CAE โปรแกรมจ าลองระบบการท างานนิวเมติกส์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-มิ.ย.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             43,425.00 อุตสำหกำร 1

3124 47013193 วศ.คล.
11.47/12061700/013193

ลิฟทโ์ดยสาร (เคร่ืองท่ี 6) ยีห่อ้ TOSHIBA รุ่น 
P13-C090-7/7

ลิฟทโ์ดยสาร ยีห่อ้ โตชิบา รุ่น P13-C090-7/7 
(อาคารปฎิบติัการและวิจยั)

ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ต.ค.-46 พร้อมใชง้าน         1,893,900.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

3125 47013194 วศ.คล.
11.47/12061700/013194

ลิฟทโ์ดยสาร (เคร่ืองท่ี 7ขนของ) ยีห่อ้ TOSHIBA 
รุ่น F1000-005-2S60-7/7

ลิฟทโ์ดยสาร ยีห่อ้ โตชิบา รุ่น F1000-005-2S60-7/7 ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ต.ค.-46 พร้อมใชง้าน         2,568,000.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

3126 47014005 วศ.
xx.99.47/12060300/014005

JVC CISUAL PRESENTER AV-P950Eชุด
วีดีโอพรีเซ็นเตอร์ (VISUALIZER)

JVC VISUAL PRESENTER AV-P950Eชุด
วีดีโอพรีเซ็นเตอร์ (VISUALIZER) ยีห่อ้ JVC รุ่น 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-ก.พ.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             99,991.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3127 47014006 วศ.
xx.99.47/12060400/014006

เคร่ืองฉาย LCD Projector เคร่ืองฉาย LCD Projector ยีห่อ้ แคนนอล รุ่น 
LV5200

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             92,750.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3128 47014007 วศ.
xx.99.47/12060400/014007

เคร่ืองฉาย LCD Projector เคร่ืองฉาย LCD Projector ยีห่อ้ แคนนอล รุ่น 
LV5200

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             92,750.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



3129 47014008 วศ.คล.
02.47/12060400/014008

เคร่ืองฉาย LCD Projector Panasonic PT-LC56E 
S/N:SE4210042

เคร่ืองฉาย LCD Projector ยีห่อ้ พานาโซบิค รุ่น 
PT-LC56E S/N:SE4210042

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 21-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           130,700.00 อุตสำหกำร 1

3130 47014008 วศ.คล.
02.47/12060400/014008

เคร่ืองฉาย LCD Projector Panasonic PT-LC56E 
S/N:SE4210042

เคร่ืองฉาย LCD Projector ยีห่อ้ พานาโซบิค รุ่น 
PT-LC56E S/N:SE4210042

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           130,700.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3131 47014009 วศ.คล.
02.47/12060400/014009

เคร่ืองฉาย LCD Projector Panasonic PT-LC56E 
S/N:SE4210419

เคร่ืองฉาย LCD Projector ยีห่อ้ พานาโซบิค รุ่น 
PT-LC56E S/N:SE4210419

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 21-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           130,700.00 อุตสำหกำร 1

3132 47014009 วศ.คล.
02.47/12060400/014009

เคร่ืองฉาย LCD Projector Panasonic PT-LC56E 
S/N:SE4210419

เคร่ืองฉาย LCD Projector ยีห่อ้ พานาโซบิค รุ่น 
PT-LC56E S/N:SE4210419

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           130,700.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3133 47014010 วศ.
xx.99.47/12060400/014010

เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ ยีห่อ้ มาราธอน รุ่น P-325 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,780.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3134 47014011 วศ.
xx.99.47/12060400/014011

เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ ยีห่อ้ มาราธอน รุ่น P-325 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,780.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3135 47014012 วศ.
xx.99.47/12060400/014012

เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ ยีห่อ้ มาราธอน รุ่น P-325 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,780.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3136 47014013 วศ.
xx.99.47/12060400/014013

เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ ยีห่อ้ มาราธอน รุ่น P-325 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,780.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3137 47014014 วศ.
xx.99.47/12060400/014014

เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ ยีห่อ้ มาราธอน รุ่น P-325 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,780.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3138 47014015 วศ.
xx.99.47/12060400/014015

เคร่ืองเล่น DVD เคร่ืองเล่น DVD ยีห่อ้ ไพโอเนียร์ รุ่น DV-566K ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3139 47014016 วศ.
xx.99.47/12060400/014016

ชุดเคร่ืองฉายภาพ LCD Projector พร้อมอุปกรณ์ ชุดเคร่ืองฉายภาพ LCD Projector พร้อมอุปกรณ์ 
ยีห่อ้ ซนัโย รุ่น XU-40

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           435,900.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3140 47014017 วศ.
xx.99.47/12060400/014017

ชุดอุปกรณ์โสต จอรับสญัญาณจากเคร่ืองฉาย LCD ชนิดแขวน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

23-ส.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,980.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3141 47014018 วศ.
xx.99.47/12060400/014018

ชุดอุปกรณ์โสต อุปกรณ์ชุดขยายสญัญาณเสียง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

23-ส.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               8,560.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3142 47014024 วศ.คล.
02.47/12061100/014024

เตร่ืองวดัความแขง็ ส าหรับพลาสติกพร้อมชุด
ประมวลผล

เตร่ืองวดัความแขง็ ส าหรับพลาสติก เป็น
เคร่ืองวดัควสามแขง็แรง Shore D รุ่น GS-720G 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 อุตสำหกำร 1

3143 47014025 วศ.คล.
02.47/12061100/014025

เคร่ืองวดัความแขง็ส าหรับยาง พร้อมชุดประมวลผล เคร่ืองวดัความแขง็ชนิดเขม็ ยีห่อ้ Teclock ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             12,840.00 อุตสำหกำร 1

3144 47014026 วศ.คล.
02.47/12061100/014026

เคร่ืองบากช้ินงานพลาสติก เคร่ืองบากช้ินงานพลาสติก รุ่น GT-7016-A2 ยีห่อ้ 
GOTECH

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 02-ก.ย.-47 พร้อมใชง้าน              42,800.00 อุตสำหกำร 1

3145 47014031 วศ.คล.
01.47/12061100/014031

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-1/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3146 47014032 วศ.คล.
01.47/12061100/014032

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-2/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3147 47014033 วศ.คล.
01.47/12061100/014033

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-3/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3148 47014034 วศ.คล.
01.47/12061100/014034

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-4/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3149 47014035 วศ.คล.
01.47/12061100/014035

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-5/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1



3150 47014036 วศ.คล.
01.47/12061100/014036

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-6/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3151 47014037 วศ.คล.
01.47/12061100/014037

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-7/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3152 47014038 วศ.คล.
01.47/12061100/014038

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-8/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3153 47014039 วศ.คล.
01.47/12061100/014039

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-9/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3154 47014040 วศ.คล.
01.47/12061100/014040

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-10/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3155 47014041 วศ.คล.
01.47/12061100/014041

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-11/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3156 47014042 วศ.คล.
01.47/12061100/014042

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-12/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3157 47014043 วศ.คล.
01.47/12061100/014043

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-13/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3158 47014044 วศ.คล.
01.47/12061100/014044

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-14/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3159 47014045 วศ.คล.
01.47/12061100/014045

เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า (วศค.วฟ.47-15/15) เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า แบบดิจิตอล ชนิดพาวเวอร์
แคลมป์ รุ่น MX240 ยีห่อ้ METRIX(เมทริกซ)์ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              39,996.60 ไฟฟ้ำฯ 1

3160 47014046 วศ.
xx.99.47/12061100/014046

เคร่ืองวดัระดบัน ้าใตดิ้น เคร่ืองวดัระดบัน ้าใตดิ้น ยีห่อ้ MATEST รุ่น 
S061-02

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

15-ก.ย.-47 พร้อมใชง้าน              40,000.00 โยธำ 1

3161 47014047 วศ.
xx.99.47/12061100/014047

ชั้นวางงแม่พิมพ์ ชั้นวางงแม่พิมพ ์รุ่น SG-1634 ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3162 47014048 วศ.
xx.99.47/12061100/014048

ชั้นวางงแม่พิมพ์ ชั้นวางงแม่พิมพ ์รุ่น SG-1634 ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3163 47014049 วศ.
xx.99.47/12061100/014049

ชั้นวางงแม่พิมพ์ ชั้นวางงแม่พิมพ ์รุ่น SG-1634 ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3164 47014065 วศ.
xx.99.47/12060100/014065

อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการพิมพ ์ETERNAL PRINT
 SERVER

อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการพิมพ ์ETERNAL PRINT
 SERVER ยีห่อ้ LINKSYS รุ่น EPSX3

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,848.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3165 47014066 วศ.
xx.99.47/12060100/014066

อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการพิมพ ์ETERNAL PRINT
 SERVER

อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการพิมพ ์ETERNAL PRINT
 SERVER ยีห่อ้ LINKSYS รุ่น EPSX3

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,848.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3166 47014067 วศ.
xx.99.47/12060100/014067

อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการพิมพ ์ETERNAL PRINT
 SERVER

อุปกรณ์ส าหรับใหบ้ริการพิมพ ์ETERNAL PRINT
 SERVER ยีห่อ้ LINKSYS รุ่น EPSX3

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,848.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3167 47014068 วศ.
xx.99.47/12060100/014068

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3168 47014069 วศ.
xx.99.47/12060100/014069

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3169 47014070 วศ.
xx.99.47/12060100/014070

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3170 47014071 วศ.
xx.99.47/12060100/014071

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3171 47014072 วศ.
xx.99.47/12060100/014072

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3172 47014073 วศ.
xx.99.47/12060100/014073

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3173 47014074 วศ.
xx.99.47/12060100/014074

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3174 47014075 วศ.
xx.99.47/12060100/014075

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3175 47014076 วศ.
xx.99.47/12060100/014076

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3176 47014077 วศ.
xx.99.47/12060100/014077

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3177 47014078 วศ.
xx.99.47/12060100/014078

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3178 47014079 วศ.
xx.99.47/12060100/014079

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3179 47014080 วศ.
xx.99.47/12060100/014080

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3180 47014081 วศ.
xx.99.47/12060100/014081

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3181 47014082 วศ.
xx.99.47/12060100/014082

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3182 47014083 วศ.
xx.99.47/12060100/014083

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3183 47014084 วศ.
xx.99.47/12060100/014084

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3184 47014085 วศ.
xx.99.47/12060100/014085

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3185 47014086 วศ.
xx.99.47/12060100/014086

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับนกัศึกษา ยีห่อ้ FLEXLAB 
รุ่น OED-1202

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3186 47014087 วศ.
xx.99.47/12060100/014087

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3187 47014088 วศ.
xx.99.47/12060100/014088

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3188 47014089 วศ.
xx.99.47/12060100/014089

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3189 47014090 วศ.
xx.99.47/12060100/014090

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3190 47014091 วศ.
xx.99.47/12060100/014091

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3191 47014092 วศ.
xx.99.47/12060100/014092

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3192 47014093 วศ.
xx.99.47/12060100/014093

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3193 47014094 วศ.
xx.99.47/12060100/014094

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3194 47014095 วศ.
xx.99.47/12060100/014095

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3195 47014096 วศ.
xx.99.47/12060100/014096

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3196 47014097 วศ.
xx.99.47/12060100/014097

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3197 47014098 วศ.
xx.99.47/12060100/014098

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3198 47014099 วศ.
xx.99.47/12060100/014099

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3199 47014100 วศ.
xx.99.47/12060100/014100

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3200 47014101 วศ.
xx.99.47/12060100/014101

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3201 47014102 วศ.
xx.99.47/12060100/014102

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3202 47014103 วศ.
xx.99.47/12060100/014103

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3203 47014104 วศ.
xx.99.47/12060100/014104

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3204 47014105 วศ.
xx.99.47/12060100/014105

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3205 47014106 วศ.
xx.99.47/12060100/014106

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3206 47014107 วศ.
xx.99.47/12060100/014107

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3207 47014108 วศ.
xx.99.47/12060100/014108

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3208 47014109 วศ.
xx.99.47/12060100/014109

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3209 47014110 วศ.
xx.99.47/12060100/014110

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3210 47014111 วศ.
xx.99.47/12060100/014111

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3211 47014112 วศ.
xx.99.47/12060100/014112

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3212 47014113 วศ.
xx.99.47/12060100/014113

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3213 47014114 วศ.
xx.99.47/12060100/014114

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3214 47014115 วศ.
xx.99.47/12060100/014115

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3215 47014116 วศ.
xx.99.47/12060100/014116

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3216 47014117 วศ.
xx.99.47/12060100/014117

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3217 47014118 วศ.
xx.99.47/12060100/014118

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3218 47014119 วศ.
xx.99.47/12060100/014119

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3219 47014120 วศ.
xx.99.47/12060100/014120

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3220 47014121 วศ.
xx.99.47/12060100/014121

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3221 47014122 วศ.
xx.99.47/12060100/014122

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3222 47014123 วศ.
xx.99.47/12060100/014123

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3223 47014124 วศ.
xx.99.47/12060100/014124

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3224 47014125 วศ.
xx.99.47/12060100/014125

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3225 47014126 วศ.
xx.99.47/12060100/014126

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3226 47014127 วศ.
xx.99.47/12060100/014127

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3227 47014128 วศ.
xx.99.47/12060100/014128

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3228 47014129 วศ.
xx.99.47/12060100/014129

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3229 47014130 วศ.
xx.99.47/12060100/014130

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3230 47014131 วศ.
xx.99.47/12060100/014131

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3231 47014132 วศ.
xx.99.47/12060100/014132

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3232 47014133 วศ.
xx.99.47/12060100/014133

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3233 47014134 วศ.
xx.99.47/12060100/014134

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3234 47014135 วศ.
xx.99.47/12060100/014135

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3235 47014136 วศ.
xx.99.47/12060100/014136

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ลุกซ ์รุ่น TF3072 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,295.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3236 47014137 วศ.
xx.99.47/12060100/014137

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3237 47014138 วศ.
xx.99.47/12060100/014138

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3238 47014139 วศ.
xx.99.47/12060100/014139

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3239 47014140 วศ.
xx.99.47/12060100/014140

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3240 47014141 วศ.
xx.99.47/12060100/014141

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3241 47014142 วศ.
xx.99.47/12060100/014142

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3242 47014143 วศ.
xx.99.47/12060100/014143

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3243 47014144 วศ.
xx.99.47/12060100/014144

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3244 47014145 วศ.
xx.99.47/12060100/014145

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3245 47014146 วศ.
xx.99.47/12060100/014146

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3246 47014147 วศ.
xx.99.47/12060100/014147

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3247 47014148 วศ.
xx.99.47/12060100/014148

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3248 47014149 วศ.
xx.99.47/12060100/014149

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3249 47014150 วศ.
xx.99.47/12060100/014150

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3250 47014151 วศ.
xx.99.47/12060100/014151

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3251 47014152 วศ.
xx.99.47/12060100/014152

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3252 47014153 วศ.
xx.99.47/12060100/014153

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3253 47014154 วศ.
xx.99.47/12060100/014154

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3254 47014155 วศ.
xx.99.47/12060100/014155

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3255 47014156 วศ.
xx.99.47/12060100/014156

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3256 47014157 วศ.
xx.99.47/12060100/014157

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3257 47014158 วศ.
xx.99.47/12060100/014158

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3258 47014159 วศ.
xx.99.47/12060100/014159

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3259 47014160 วศ.
xx.99.47/12060100/014160

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3260 47014161 วศ.
xx.99.47/12060100/014161

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3261 47014162 วศ.
xx.99.47/12060100/014162

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3262 47014163 วศ.
xx.99.47/12060100/014163

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3263 47014164 วศ.
xx.99.47/12060100/014164

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3264 47014165 วศ.
xx.99.47/12060100/014165

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3265 47014166 วศ.
xx.99.47/12060100/014166

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3266 47014167 วศ.
xx.99.47/12060100/014167

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3267 47014168 วศ.
xx.99.47/12060100/014168

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3268 47014169 วศ.
xx.99.47/12060100/014169

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3269 47014170 วศ.
xx.99.47/12060100/014170

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3270 47014171 วศ.
xx.99.47/12060100/014171

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3271 47014172 วศ.
xx.99.47/12060100/014172

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3272 47014173 วศ.
xx.99.47/12060100/014173

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3273 47014174 วศ.
xx.99.47/12060100/014174

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3274 47014175 วศ.
xx.99.47/12060100/014175

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3275 47014176 วศ.
xx.99.47/12060100/014176

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3276 47014177 วศ.
xx.99.47/12060100/014177

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3277 47014178 วศ.
xx.99.47/12060100/014178

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3278 47014179 วศ.
xx.99.47/12060100/014179

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3279 47014180 วศ.
xx.99.47/12060100/014180

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3280 47014181 วศ.
xx.99.47/12060100/014181

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3281 47014182 วศ.
xx.99.47/12060100/014182

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3282 47014183 วศ.
xx.99.47/12060100/014183

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3283 47014184 วศ.
xx.99.47/12060100/014184

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3284 47014185 วศ.
xx.99.47/12060100/014185

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3285 47014186 วศ.
xx.99.47/12060100/014186

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3286 47014187 วศ.
xx.99.47/12060100/014187

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3287 47014188 วศ.
xx.99.47/12060100/014188

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3288 47014189 วศ.
xx.99.47/12060100/014189

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3289 47014190 วศ.
xx.99.47/12060100/014190

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3290 47014191 วศ.
xx.99.47/12060100/014191

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3291 47014192 วศ.
xx.99.47/12060100/014192

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3292 47014193 วศ.
xx.99.47/12060100/014193

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3293 47014194 วศ.
xx.99.47/12060100/014194

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3294 47014195 วศ.
xx.99.47/12060100/014195

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3295 47014196 วศ.
xx.99.47/12060100/014196

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3296 47014197 วศ.
xx.99.47/12060100/014197

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3297 47014198 วศ.
xx.99.47/12060100/014198

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3298 47014199 วศ.
xx.99.47/12060100/014199

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3299 47014200 วศ.
xx.99.47/12060100/014200

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3300 47014201 วศ.
xx.99.47/12060100/014201

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3301 47014202 วศ.
xx.99.47/12060100/014202

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3302 47014203 วศ.
xx.99.47/12060100/014203

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3303 47014204 วศ.
xx.99.47/12060100/014204

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3304 47014205 วศ.
xx.99.47/12060100/014205

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3305 47014206 วศ.
xx.99.47/12060100/014206

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3306 47014207 วศ.
xx.99.47/12060100/014207

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3307 47014208 วศ.
xx.99.47/12060100/014208

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3308 47014209 วศ.
xx.99.47/12060100/014209

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3309 47014210 วศ.
xx.99.47/12060100/014210

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3310 47014211 วศ.
xx.99.47/12060100/014211

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3311 47014212 วศ.
xx.99.47/12060100/014212

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3312 47014213 วศ.
xx.99.47/12060100/014213

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3313 47014214 วศ.
xx.99.47/12060100/014214

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3314 47014215 วศ.
xx.99.47/12060100/014215

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3315 47014216 วศ.
xx.99.47/12060100/014216

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3316 47014217 วศ.
xx.99.47/12060100/014217

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3317 47014218 วศ.
xx.99.47/12060100/014218

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3318 47014219 วศ.
xx.99.47/12060100/014219

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3319 47014220 วศ.
xx.99.47/12060100/014220

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3320 47014221 วศ.
xx.99.47/12060100/014221

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3321 47014222 วศ.
xx.99.47/12060100/014222

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3322 47014223 วศ.
xx.99.47/12060100/014223

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3323 47014224 วศ.
xx.99.47/12060100/014224

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3324 47014225 วศ.
xx.99.47/12060100/014225

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3325 47014226 วศ.
xx.99.47/12060100/014226

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3326 47014227 วศ.
xx.99.47/12060100/014227

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3327 47014228 วศ.
xx.99.47/12060100/014228

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3328 47014229 วศ.
xx.99.47/12060100/014229

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3329 47014230 วศ.
xx.99.47/12060100/014230

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3330 47014231 วศ.
xx.99.47/12060100/014231

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3331 47014232 วศ.
xx.99.47/12060100/014232

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3332 47014233 วศ.
xx.99.47/12060100/014233

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3333 47014234 วศ.
xx.99.47/12060100/014234

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3334 47014235 วศ.
xx.99.47/12060100/014235

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3335 47014236 วศ.
xx.99.47/12060100/014236

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3336 47014237 วศ.
xx.99.47/12060100/014237

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3337 47014238 วศ.
xx.99.47/12060100/014238

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3338 47014239 วศ.
xx.99.47/12060100/014239

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3339 47014240 วศ.
xx.99.47/12060100/014240

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3340 47014241 วศ.
xx.99.47/12060100/014241

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3341 47014242 วศ.
xx.99.47/12060100/014242

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3342 47014243 วศ.
xx.99.47/12060100/014243

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3343 47014244 วศ.
xx.99.47/12060100/014244

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3344 47014245 วศ.
xx.99.47/12060100/014245

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3345 47014246 วศ.
xx.99.47/12060100/014246

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3346 47014247 วศ.
xx.99.47/12060100/014247

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3347 47014248 วศ.
xx.99.47/12060100/014248

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3348 47014249 วศ.
xx.99.47/12060100/014249

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3349 47014250 วศ.
xx.99.47/12060100/014250

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3350 47014251 วศ.
xx.99.47/12060100/014251

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3351 47014252 วศ.
xx.99.47/12060100/014252

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3352 47014253 วศ.
xx.99.47/12060100/014253

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3353 47014254 วศ.
xx.99.47/12060100/014254

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3354 47014255 วศ.
xx.99.47/12060100/014255

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการฐานแบบ 5 แฉก ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิรน์ รุ่น 
เคซี 504

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3355 47014256 วศ.
xx.99.47/12060100/014256

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3356 47014257 วศ.
xx.99.47/12060100/014257

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3357 47014258 วศ.
xx.99.47/12060100/014258

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3358 47014259 วศ.
xx.99.47/12060100/014259

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3359 47014260 วศ.
xx.99.47/12060100/014260

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3360 47014261 วศ.
xx.99.47/12060100/014261

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3361 47014262 วศ.
xx.99.47/12060100/014262

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3362 47014263 วศ.
xx.99.47/12060100/014263

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3363 47014264 วศ.
xx.99.47/12060100/014264

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3364 47014265 วศ.
xx.99.47/12060100/014265

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3365 47014266 วศ.
xx.99.47/12060100/014266

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3366 47014267 วศ.
xx.99.47/12060100/014267

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3367 47014268 วศ.
xx.99.47/12060100/014268

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3368 47014269 วศ.
xx.99.47/12060100/014269

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3369 47014270 วศ.
xx.99.47/12060100/014270

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3370 47014271 วศ.
xx.99.47/12060100/014271

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3371 47014272 วศ.
xx.99.47/12060100/014272

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3372 47014273 วศ.
xx.99.47/12060100/014273

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3373 47014274 วศ.
xx.99.47/12060100/014274

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3374 47014275 วศ.
xx.99.47/12060100/014275

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3375 47014276 วศ.
xx.99.47/12060100/014276

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3376 47014277 วศ.
xx.99.47/12060100/014277

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3377 47014278 วศ.
xx.99.47/12060100/014278

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3378 47014279 วศ.
xx.99.47/12060100/014279

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3379 47014280 วศ.
xx.99.47/12060100/014280

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3380 47014281 วศ.
xx.99.47/12060100/014281

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3381 47014282 วศ.
xx.99.47/12060100/014282

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3382 47014283 วศ.
xx.99.47/12060100/014283

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3383 47014284 วศ.
xx.99.47/12060100/014284

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3384 47014285 วศ.
xx.99.47/12060100/014285

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3385 47014286 วศ.
xx.99.47/12060100/014286

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3386 47014287 วศ.
xx.99.47/12060100/014287

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3387 47014288 วศ.
xx.99.47/12060100/014288

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3388 47014289 วศ.
xx.99.47/12060100/014289

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3389 47014290 วศ.
xx.99.47/12060100/014290

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3390 47014291 วศ.
xx.99.47/12060100/014291

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3391 47014292 วศ.
xx.99.47/12060100/014292

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3392 47014293 วศ.
xx.99.47/12060100/014293

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3393 47014294 วศ.
xx.99.47/12060100/014294

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3394 47014295 วศ.
xx.99.47/12060100/014295

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3395 47014296 วศ.
xx.99.47/12060100/014296

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3396 47014297 วศ.
xx.99.47/12060100/014297

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3397 47014298 วศ.
xx.99.47/12060100/014298

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3398 47014299 วศ.
xx.99.47/12060100/014299

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3399 47014300 วศ.
xx.99.47/12060100/014300

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3400 47014301 วศ.
xx.99.47/12060100/014301

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3401 47014302 วศ.
xx.99.47/12060100/014302

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3402 47014303 วศ.
xx.99.47/12060100/014303

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3403 47014304 วศ.
xx.99.47/12060100/014304

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3404 47014305 วศ.
xx.99.47/12060100/014305

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3405 47014306 วศ.
xx.99.47/12060100/014306

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3406 47014307 วศ.
xx.99.47/12060100/014307

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3407 47014308 วศ.
xx.99.47/12060100/014308

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3408 47014309 วศ.
xx.99.47/12060100/014309

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3409 47014310 วศ.
xx.99.47/12060100/014310

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3410 47014311 วศ.
xx.99.47/12060100/014311

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3411 47014312 วศ.
xx.99.47/12060100/014312

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3412 47014313 วศ.
xx.99.47/12060100/014313

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3413 47014314 วศ.
xx.99.47/12060100/014314

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3414 47014315 วศ.
xx.99.47/12060100/014315

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3415 47014316 วศ.
xx.99.47/12060100/014316

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3416 47014317 วศ.
xx.99.47/12060100/014317

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3417 47014318 วศ.
xx.99.47/12060100/014318

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3418 47014319 วศ.
xx.99.47/12060100/014319

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3419 47014320 วศ.
xx.99.47/12060100/014320

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3420 47014321 วศ.
xx.99.47/12060100/014321

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3421 47014322 วศ.
xx.99.47/12060100/014322

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3422 47014323 วศ.
xx.99.47/12060100/014323

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3423 47014324 วศ.
xx.99.47/12060100/014324

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3424 47014325 วศ.
xx.99.47/12060100/014325

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3425 47014326 วศ.
xx.99.47/12060100/014326

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3426 47014327 วศ.
xx.99.47/12060100/014327

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3427 47014328 วศ.
xx.99.47/12060100/014328

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3428 47014329 วศ.
xx.99.47/12060100/014329

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3429 47014330 วศ.
xx.99.47/12060100/014330

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3430 47014331 วศ.
xx.99.47/12060100/014331

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3431 47014332 วศ.
xx.99.47/12060100/014332

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3432 47014333 วศ.
xx.99.47/12060100/014333

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3433 47014334 วศ.
xx.99.47/12060100/014334

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3434 47014335 วศ.
xx.99.47/12060100/014335

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3435 47014336 วศ.
xx.99.47/12060100/014336

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3436 47014337 วศ.
xx.99.47/12060100/014337

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3437 47014338 วศ.
xx.99.47/12060100/014338

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3438 47014339 วศ.
xx.99.47/12060100/014339

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3439 47014340 วศ.
xx.99.47/12060100/014340

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3440 47014341 วศ.
xx.99.47/12060100/014341

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3441 47014342 วศ.
xx.99.47/12060100/014342

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3442 47014343 วศ.
xx.99.47/12060100/014343

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3443 47014344 วศ.
xx.99.47/12060100/014344

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3444 47014345 วศ.
xx.99.47/12060100/014345

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3445 47014346 วศ.
xx.99.47/12060100/014346

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3446 47014347 วศ.
xx.99.47/12060100/014347

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3447 47014348 วศ.
xx.99.47/12060100/014348

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3448 47014349 วศ.
xx.99.47/12060100/014349

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3449 47014350 วศ.
xx.99.47/12060100/014350

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3450 47014351 วศ.
xx.99.47/12060100/014351

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3451 47014352 วศ.
xx.99.47/12060100/014352

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3452 47014353 วศ.
xx.99.47/12060100/014353

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3453 47014354 วศ.
xx.99.47/12060100/014354

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3454 47014355 วศ.
xx.99.47/12060100/014355

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3455 47014356 วศ.
xx.99.47/12060100/014356

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3456 47014357 วศ.
xx.99.47/12060100/014357

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3457 47014358 วศ.
xx.99.47/12060100/014358

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3458 47014359 วศ.
xx.99.47/12060100/014359

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3459 47014360 วศ.
xx.99.47/12060100/014360

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3460 47014361 วศ.
xx.99.47/12060100/014361

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3461 47014362 วศ.
xx.99.47/12060100/014362

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3462 47014363 วศ.
xx.99.47/12060100/014363

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3463 47014364 วศ.
xx.99.47/12060100/014364

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3464 47014365 วศ.
xx.99.47/12060100/014365

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3465 47014366 วศ.
xx.99.47/12060100/014366

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3466 47014367 วศ.
xx.99.47/12060100/014367

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3467 47014368 วศ.
xx.99.47/12060100/014368

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3468 47014369 วศ.
xx.99.47/12060100/014369

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3469 47014370 วศ.
xx.99.47/12060100/014370

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3470 47014371 วศ.
xx.99.47/12060100/014371

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3471 47014372 วศ.
xx.99.47/12060100/014372

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3472 47014373 วศ.
xx.99.47/12060100/014373

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3473 47014374 วศ.
xx.99.47/12060100/014374

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3474 47014375 วศ.
xx.99.47/12060100/014375

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3475 47014376 วศ.
xx.99.47/12060100/014376

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3476 47014377 วศ.
xx.99.47/12060100/014377

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3477 47014378 วศ.
xx.99.47/12060100/014378

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3478 47014379 วศ.
xx.99.47/12060100/014379

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3479 47014380 วศ.
xx.99.47/12060100/014380

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3480 47014381 วศ.
xx.99.47/12060100/014381

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3481 47014382 วศ.
xx.99.47/12060100/014382

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3482 47014383 วศ.
xx.99.47/12060100/014383

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3483 47014384 วศ.
xx.99.47/12060100/014384

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3484 47014385 วศ.
xx.99.47/12060100/014385

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3485 47014386 วศ.
xx.99.47/12060100/014386

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3486 47014387 วศ.
xx.99.47/12060100/014387

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3487 47014388 วศ.
xx.99.47/12060100/014388

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3488 47014389 วศ.
xx.99.47/12060100/014389

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3489 47014390 วศ.
xx.99.47/12060100/014390

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3490 47014391 วศ.
xx.99.47/12060100/014391

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3491 47014392 วศ.
xx.99.47/12060100/014392

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3492 47014393 วศ.
xx.99.47/12060100/014393

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3493 47014394 วศ.
xx.99.47/12060100/014394

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3494 47014395 วศ.
xx.99.47/12060100/014395

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3495 47014396 วศ.
xx.99.47/12060100/014396

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3496 47014397 วศ.
xx.99.47/12060100/014397

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3497 47014398 วศ.
xx.99.47/12060100/014398

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3498 47014399 วศ.
xx.99.47/12060100/014399

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3499 47014400 วศ.
xx.99.47/12060100/014400

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3500 47014401 วศ.
xx.99.47/12060100/014401

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3501 47014402 วศ.
xx.99.47/12060100/014402

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3502 47014403 วศ.
xx.99.47/12060100/014403

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3503 47014404 วศ.
xx.99.47/12060100/014404

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3504 47014405 วศ.
xx.99.47/12060100/014405

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3505 47014406 วศ.
xx.99.47/12060100/014406

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3506 47014407 วศ.
xx.99.47/12060100/014407

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3507 47014408 วศ.
xx.99.47/12060100/014408

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีแบบธรรมดา ยีห่อ้ บ๊ิกเฟิร์น รุ่น ซีเอ็ม 001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  330.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3508 47014409 วศ.คล.
02.47/12060100/014409

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับวางชุดประมวลผล โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับวางชุดประมวลผล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 11-ส.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,200.00 อุตสำหกำร 1

3509 47014410 วศ.
xx.99.47/12060100/014410

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3510 47014411 วศ.
xx.99.47/12060100/014411

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3511 47014412 วศ.
xx.99.47/12060100/014412

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3512 47014413 วศ.
xx.99.47/12060100/014413

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3513 47014414 วศ.
xx.99.47/12060100/014414

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3514 47014415 วศ.
xx.99.47/12060100/014415

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3515 47014416 วศ.
xx.99.47/12060100/014416

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3516 47014417 วศ.
xx.99.47/12060100/014417

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3517 47014418 วศ.
xx.99.47/12060100/014418

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3518 47014419 วศ.
xx.99.47/12060100/014419

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3519 47014420 วศ.
xx.99.47/12060100/014420

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3520 47014421 วศ.
xx.99.47/12060100/014421

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3521 47014422 วศ.
xx.99.47/12060100/014422

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3522 47014423 วศ.
xx.99.47/12060100/014423

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3523 47014424 วศ.
xx.99.47/12060100/014424

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3524 47014425 วศ.
xx.99.47/12060100/014425

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3525 47014426 วศ.
xx.99.47/12060100/014426

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3526 47014427 วศ.
xx.99.47/12060100/014427

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3527 47014428 วศ.
xx.99.47/12060100/014428

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3528 47014429 วศ.
xx.99.47/12060100/014429

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3529 47014430 วศ.
xx.99.47/12060100/014430

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3530 47014431 วศ.
xx.99.47/12060100/014431

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3531 47014432 วศ.
xx.99.47/12060100/014432

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3532 47014433 วศ.
xx.99.47/12060100/014433

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3533 47014434 วศ.
xx.99.47/12060100/014434

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3534 47014435 วศ.
xx.99.47/12060100/014435

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3535 47014436 วศ.
xx.99.47/12060100/014436

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3536 47014437 วศ.
xx.99.47/12060100/014437

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3537 47014438 วศ.
xx.99.47/12060100/014438

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3538 47014439 วศ.
xx.99.47/12060100/014439

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3539 47014440 วศ.
xx.99.47/12060100/014440

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3540 47014441 วศ.
xx.99.47/12060100/014441

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3541 47014442 วศ.
xx.99.47/12060100/014442

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3542 47014443 วศ.
xx.99.47/12060100/014443

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3543 47014444 วศ.
xx.99.47/12060100/014444

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3544 47014445 วศ.
xx.99.47/12060100/014445

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3545 47014446 วศ.
xx.99.47/12060100/014446

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3546 47014447 วศ.
xx.99.47/12060100/014447

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3547 47014448 วศ.
xx.99.47/12060100/014448

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3548 47014449 วศ.
xx.99.47/12060100/014449

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3549 47014450 วศ.
xx.99.47/12060100/014450

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3550 47014451 วศ.
xx.99.47/12060100/014451

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3551 47014452 วศ.
xx.99.47/12060100/014452

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3552 47014453 วศ.
xx.99.47/12060100/014453

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3553 47014454 วศ.
xx.99.47/12060100/014454

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3554 47014455 วศ.
xx.99.47/12060100/014455

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3555 47014456 วศ.
xx.99.47/12060100/014456

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3556 47014457 วศ.
xx.99.47/12060100/014457

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3557 47014458 วศ.
xx.99.47/12060100/014458

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3558 47014459 วศ.
xx.99.47/12060100/014459

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                1,954.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3559 47014460 วศ.
xx.99.47/12060100/014460

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3560 47014461 วศ.
xx.99.47/12060100/014461

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3561 47014462 วศ.
xx.99.47/12060100/014462

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3562 47014463 วศ.
xx.99.47/12060100/014463

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3563 47014464 วศ.
xx.99.47/12060100/014464

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3564 47014465 วศ.
xx.99.47/12060100/014465

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3565 47014466 วศ.
xx.99.47/12060100/014466

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3566 47014467 วศ.
xx.99.47/12060100/014467

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3567 47014468 วศ.
xx.99.47/12060100/014468

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3568 47014469 วศ.
xx.99.47/12060100/014469

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3569 47014470 วศ.
xx.99.47/12060100/014470

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3570 47014471 วศ.
xx.99.47/12060100/014471

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 3 รุ่น แอลซีเอส-975 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                2,097.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3571 47014472 วศ.
xx.99.47/12060100/014472

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3572 47014473 วศ.
xx.99.47/12060100/014473

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3573 47014474 วศ.
xx.99.47/12060100/014474

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3574 47014475 วศ.
xx.99.47/12060100/014475

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3575 47014476 วศ.
xx.99.47/12060100/014476

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3576 47014477 วศ.
xx.99.47/12060100/014477

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3577 47014478 วศ.
xx.99.47/12060100/014478

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3578 47014479 วศ.
xx.99.47/12060100/014479

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3579 47014480 วศ.
xx.99.47/12060100/014480

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3580 47014481 วศ.
xx.99.47/12060100/014481

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3581 47014482 วศ.
xx.99.47/12060100/014482

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3582 47014483 วศ.
xx.99.47/12060100/014483

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3583 47014484 วศ.
xx.99.47/12060100/014484

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3584 47014485 วศ.
xx.99.47/12060100/014485

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3585 47014486 วศ.
xx.99.47/12060100/014486

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3586 47014487 วศ.
xx.99.47/12060100/014487

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3587 47014488 วศ.
xx.99.47/12060100/014488

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3588 47014489 วศ.
xx.99.47/12060100/014489

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3589 47014490 วศ.
xx.99.47/12060100/014490

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3590 47014491 วศ.
xx.99.47/12060100/014491

โตะ๊ปฏิบติัการ 2 โตะ๊ปฏิบติัการ 2 ยีห่อ้ คิงดอม รุ่น IET-70-1D ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน                4,629.89 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3591 47014492 วศ.คล.
27.47/12060100/014492

ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ยีห่อ้ แสดนดาร์ดสวย
สมพล รุ่น M1-106101-1-2C

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 11-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน              60,348.00 งำนพัสดุ 1

3592 47014493 วศ.คล.
27.47/12060100/014493

ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเล่ือน ยีห่อ้ แสดนดาร์ดสวย
สมพล รุ่น M1-106101-1-2C

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 11-ส.ค.-47 พร้อมใชง้าน              60,348.00 งำนพัสดุ 1

3593 47014494 วศ.
xx.99.47/12060100/014494

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ยีห่อ้ พี
เพาเวอร์ซี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3594 47014495 วศ.
xx.99.47/12060100/014495

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ยีห่อ้ พี
เพาเวอร์ซี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3595 47014496 วศ.
xx.99.47/12060100/014496

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ยีห่อ้ พี
เพาเวอร์ซี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3596 47014497 วศ.
xx.99.47/12060100/014497

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ยีห่อ้ พี
เพาเวอร์ซี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3597 47014498 วศ.
xx.99.47/12060100/014498

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ยีห่อ้ พี
เพาเวอร์ซี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3598 47014499 วศ.
xx.99.47/12060100/014499

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ยีห่อ้ พี
เพาเวอร์ซี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3599 47014500 วศ.
xx.99.47/12060100/014500

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ตูเ้ก็บอุปกรณ์ทวนสญัญาณ (RACK) ยีห่อ้ พี
เพาเวอร์ซี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,095.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3600 47014501 วศ.คล.
02.47/12060100/014501

ท่ีวางเคร่ืองฉายสไลด์ ท่ีวางเคร่ืองฉายสไลด์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 14-ก.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,000.00 อุตสำหกำร 1

3601 47014502 วศ.คล.
02.47/12060100/014502

ท่ีวางเคร่ืองฉายสไลด์ ท่ีวางเคร่ืองฉายสไลด์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 14-ก.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,000.00 อุตสำหกำร 1

3602 47014503 วศ.
xx.99.47/12060300/014503

ตูเ้ก็บอุปกรณ์การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้ก็บอุปกรณ์การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 14-ก.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             48,950.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3603 47014504 วศ.
xx.99.47/12060100/014504

ตูแ้ขวน ตูแ้ขวน รุ่น เอฟเอ-410 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3604 47014505 วศ.
xx.99.47/12060100/014505

ตูแ้ขวน ตูแ้ขวน รุ่น เอฟเอ-410 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3605 47014506 วศ.
xx.99.47/12060100/014506

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เคลือบ MELLAMINE
 RESIN FLIM สีเทา

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3606 47014507 วศ.
xx.99.47/12060100/014507

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เคลือบ MELLAMINE
 RESIN FLIM สีเทา

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3607 47014508 วศ.
xx.99.47/12060100/014508

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เคลือบ MELLAMINE
 RESIN FLIM สีเทา

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3608 47014509 วศ.
xx.99.47/12060100/014509

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เคลือบ MELLAMINE
 RESIN FLIM สีเทา

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3609 47014510 วศ.
xx.99.47/12060100/014510

โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โตะ๊ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เคลือบ MELLAMINE
 RESIN FLIM สีเทา

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3610 47014511 วศ.
xx.99.47/12060100/014511

ชั้นวางวีดีทศัน์และโทรทศัน์สูง 28 น้ิว ชั้นวางวีดีทศัน์และโทรทศัน์สูง 28 น้ิว ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                6,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3611 47014512 วศ.
xx.99.47/12060100/014512

ชุดรับแขกแบบท่ี 1 ชุดรับแขกแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             13,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3612 47014513 วศ.
xx.99.47/12060100/014513

ชุดรับแขกแบบท่ี 2 ชุดรับแขกแบบท่ี 2 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             10,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3613 47014514 วศ.
xx.99.47/12060100/014514

ชุดรับแขกแบบท่ี 3 ชุดรับแขกแบบท่ี 3 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3614 47014515 วศ.
xx.99.47/12060100/014515

ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน รุ่น แอลซีเอส ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3615 47014516 วศ.
xx.99.47/12060100/014516

ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน รุ่น แอลซีเอส ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3616 47014517 วศ.
xx.99.47/12060100/014517

ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน รุ่น แอลซีเอส ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3617 47014518 วศ.
xx.99.47/12060100/014518

ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน รุ่น แอลซีเอส ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3618 47014519 วศ.
xx.99.47/12060100/014519

ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน รุ่น แอลซีเอส ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3619 47014520 วศ.
xx.99.47/12060100/014520

ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน ตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 ตอน รุ่น แอลซีเอส ยีห่อ้ ลคัก้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3620 47014521 วศ.
xx.99.47/12060100/014521

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3621 47014522 วศ.
xx.99.47/12060100/014522

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3622 47014523 วศ.
xx.99.47/12060100/014523

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3623 47014524 วศ.
xx.99.47/12060100/014524

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3624 47014525 วศ.
xx.99.47/12060100/014525

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3625 47014526 วศ.
xx.99.47/12060100/014526

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3626 47014527 วศ.
xx.99.47/12060100/014527

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3627 47014528 วศ.
xx.99.47/12060100/014528

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3628 47014529 วศ.
xx.99.47/12060100/014529

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3629 47014530 วศ.
xx.99.47/12060100/014530

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3630 47014531 วศ.
xx.99.47/12060100/014531

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3631 47014532 วศ.
xx.99.47/12060100/014532

ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 ชั้นเก็บเคร่ืองมือแบบท่ี 2 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3632 47014533 วศ.
xx.99.47/12060100/014533

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3633 47014534 วศ.
xx.99.47/12060100/014534

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3634 47014535 วศ.
xx.99.47/12060100/014535

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3635 47014536 วศ.
xx.99.47/12060100/014536

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3636 47014537 วศ.
xx.99.47/12060100/014537

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3637 47014538 วศ.
xx.99.47/12060100/014538

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3638 47014539 วศ.
xx.99.47/12060100/014539

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3639 47014540 วศ.
xx.99.47/12060100/014540

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3640 47014541 วศ.
xx.99.47/12060100/014541

ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ตูล้็อคเกอร์ขนาด 6 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,870.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3641 47014542 วศ.
xx.99.47/12060100/014542

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3642 47014543 วศ.
xx.99.47/12060100/014543

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3643 47014544 วศ.
xx.99.47/12060100/014544

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3644 47014545 วศ.
xx.99.47/12060100/014545

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3645 47014546 วศ.
xx.99.47/12060100/014546

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3646 47014547 วศ.
xx.99.47/12060100/014547

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3647 47014548 วศ.
xx.99.47/12060100/014548

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3648 47014549 วศ.
xx.99.47/12060100/014549

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3649 47014550 วศ.
xx.99.47/12060100/014550

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3650 47014551 วศ.
xx.99.47/12060100/014551

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3651 47014552 วศ.
xx.99.47/12060100/014552

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3652 47014553 วศ.
xx.99.47/12060100/014553

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3653 47014554 วศ.
xx.99.47/12060100/014554

โตแ๊บบธรรมดา โตแ๊บบธรรมดา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3654 47014555 วศ.
xx.99.47/12060100/014555

โตะ๊แบบเขา้มุม โจ๊ะแบบเขา้มุม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,525.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3655 47014556 วศ.
xx.99.47/12060100/014556

โตะ๊แบบเขา้มุม โจ๊ะแบบเขา้มุม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ม.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,525.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3656 47014558 วศ.
xx.99.47/12060100/014558

เคร่ืองเรียงหนา้กระดาษอตัโนมติั ประกอบดว้ย 1. เคร่ืองเรียงหนา้กระดาษ จ านวน 1 
เคร่ือง 2. เคร่ืองเจาะและเขา้เล่ม จ  านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

22-เม.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           122,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3657 47014559 วศ.
xx.99.47/12060100/014559

ชุดโตะ๊เขา้มุม 5 เหล่ียม ชุดโตะ๊เขา้มุม 5 เหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-พ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                9,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3658 47014560 วศ.
xx.99.47/12060100/014560

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3659 47014561 วศ.
xx.99.47/12060100/014561

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3660 47014562 วศ.
xx.99.47/12060100/014562

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3661 47014563 วศ.
xx.99.47/12060100/014563

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3662 47014564 วศ.
xx.99.47/12060100/014564

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3663 47014565 วศ.
xx.99.47/12060100/014565

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3664 47014566 วศ.
xx.99.47/12060100/014566

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3665 47014567 วศ.
xx.99.47/12060100/014567

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3666 47014568 วศ.
xx.99.47/12060100/014568

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3667 47014569 วศ.
xx.99.47/12060100/014569

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3668 47014570 วศ.
xx.99.47/12060100/014570

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3669 47014571 วศ.
xx.99.47/12060100/014571

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3670 47014572 วศ.
xx.99.47/12060100/014572

ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ตูเ้ก็บขอ้มูลสูง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                4,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3671 47014573 วศ.
xx.99.47/12060100/014573

แบบบอร์ดประกาศแบบแขวนผนงั แบบบอร์ดประกาศแบบแขวนผนงั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

04-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3672 47014574 วศ.
xx.99.47/12060100/014574

แบบบอร์ดประกาศแบบแขวนผนงั แบบบอร์ดประกาศแบบแขวนผนงั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

04-มิ.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3673 47014575 วศ.
xx.99.47/12060100/014575

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3674 47014576 วศ.
xx.99.47/12060100/014576

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3675 47014577 วศ.
xx.99.47/12060100/014577

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3676 47014578 วศ.
xx.99.47/12060100/014578

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3677 47014579 วศ.
xx.99.47/12060100/014579

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3678 47014580 วศ.
xx.99.47/12060100/014580

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3679 47014581 วศ.
xx.99.47/12060100/014581

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3680 47014582 วศ.
xx.99.47/12060100/014582

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3681 47014583 วศ.
xx.99.47/12060100/014583

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3682 47014584 วศ.
xx.99.47/12060100/014584

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3683 47014585 วศ.
xx.99.47/12060100/014585

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3684 47014586 วศ.
xx.99.47/12060100/014586

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3685 47014587 วศ.
xx.99.47/12060100/014587

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3686 47014588 วศ.
xx.99.47/12060100/014588

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3687 47014589 วศ.
xx.99.47/12060100/014589

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3688 47014590 วศ.
xx.99.47/12060100/014590

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3689 47014591 วศ.
xx.99.47/12060100/014591

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3690 47014592 วศ.
xx.99.47/12060100/014592

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3691 47014593 วศ.
xx.99.47/12060100/014593

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3692 47014594 วศ.
xx.99.47/12060100/014594

ตูเ้ก็บวารสาร ตูเ้ก็บวารสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,465.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3693 47014595 วศ.
xx.99.47/12060100/014595

ตูโ้ชวผ์ลงานนกัศึกษา ตูโ้ชวผ์ลงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,620.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3694 47014596 วศ.
xx.99.47/12060100/014596

ตูโ้ชวผ์ลงานนกัศึกษา ตูโ้ชวผ์ลงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-มิ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,620.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3695 47014598 วศ.
xx.99.47/12060100/014598

ตูเ้อนกประสงค ์(WORKTOP CABINET) ตูเ้อนกประสงค ์(WORKTOP CABINET) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3696 47014599 วศ.
xx.99.47/12060100/014599

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3697 47014600 วศ.
xx.99.47/12060100/014600

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3698 47014601 วศ.
xx.99.47/12060100/014601

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3699 47014602 วศ.
xx.99.47/12060100/014602

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3700 47014603 วศ.
xx.99.47/12060100/014603

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3701 47014604 วศ.
xx.99.47/12060100/014604

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3702 47014605 วศ.
xx.99.47/12060100/014605

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3703 47014606 วศ.
xx.99.47/12060100/014606

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3704 47014607 วศ.
xx.99.47/12060100/014607

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3705 47014608 วศ.
xx.99.47/12060100/014608

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3706 47014609 วศ.
xx.99.47/12060100/014609

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3707 47014610 วศ.
xx.99.47/12060100/014610

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3708 47014611 วศ.
xx.99.47/12060100/014611

ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) ตูเ้หล็ก 2 บานเปิด(มอก.) รุ่น แอลเค-11 ยีห่อ้ ชวัร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                3,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3709 47014612 วศ.
xx.99.47/12060100/014612

ชุดเคาน์เตอร์ส าหรับงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

ชุดเคาน์เตอร์ส าหรับงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน              14,445.00 อุตสำหกำร 1

3710 47014613 วศ.
xx.99.47/12060100/014613

โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,321.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3711 47014614 วศ.
xx.99.47/12060100/014614

โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,321.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3712 47014615 วศ.
xx.99.47/12060100/014615

โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,321.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3713 47014616 วศ.
xx.99.47/12060100/014616

โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,321.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3714 47014617 วศ.
xx.99.47/12060100/014617

โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,321.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3715 47014618 วศ.
xx.99.47/12060100/014618

โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด โตะ๊ปฏิบติัการพร้อมเกา้อ้ีปฏิบติัการ จ  านวน 6 ชุด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                2,321.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3716 47014619 วศ.
xx.99.47/12060100/014619

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,210.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3717 47014620 วศ.
xx.99.47/12060100/014620

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,210.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3718 47014621 วศ.
xx.99.47/12060100/014621

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,210.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3719 47014622 วศ.
xx.99.47/12060100/014622

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,210.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3720 47014623 วศ.
xx.99.47/12060100/014623

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,210.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3721 47014624 วศ.
xx.99.47/12060100/014624

เกา้อ้ีปฏิบติัการ เกา้อ้ีปฏิบติัการ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,210.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3722 47014625 วศ.
xx.99.47/12060100/014625

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3723 47014626 วศ.
xx.99.47/12060100/014626

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3724 47014627 วศ.
xx.99.47/12060100/014627

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3725 47014628 วศ.
xx.99.47/12060100/014628

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3726 47014629 วศ.
xx.99.47/12060100/014629

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3727 47014630 วศ.
xx.99.47/12060100/014630

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3728 47014631 วศ.
xx.99.47/12060100/014631

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3729 47014632 วศ.
xx.99.47/12060100/014632

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3730 47014633 วศ.
xx.99.47/12060100/014633

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3731 47014634 วศ.
xx.99.47/12060100/014634

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3732 47014635 วศ.
xx.99.47/12060100/014635

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3733 47014636 วศ.
xx.99.47/12060100/014636

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3734 47014637 วศ.
xx.99.47/12060100/014637

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3735 47014638 วศ.
xx.99.47/12060100/014638

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3736 47014639 วศ.
xx.99.47/12060100/014639

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3737 47014640 วศ.
xx.99.47/12060100/014640

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3738 47014641 วศ.
xx.99.47/12060100/014641

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3739 47014642 วศ.
xx.99.47/12060100/014642

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3740 47014643 วศ.
xx.99.47/12060100/014643

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3741 47014644 วศ.
xx.99.47/12060100/014644

โตะ๊คอมพิวเตอร์ โตะ๊คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,990.20 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3742 47014645 วศ.
xx.99.47/12060100/014645

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3743 47014646 วศ.
xx.99.47/12060100/014646

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3744 47014647 วศ.
xx.99.47/12060100/014647

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3745 47014648 วศ.
xx.99.47/12060100/014648

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3746 47014649 วศ.
xx.99.47/12060100/014649

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3747 47014650 วศ.
xx.99.47/12060100/014650

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3748 47014651 วศ.
xx.99.47/12060100/014651

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3749 47014652 วศ.
xx.99.47/12060100/014652

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3750 47014653 วศ.
xx.99.47/12060100/014653

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3751 47014654 วศ.
xx.99.47/12060100/014654

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3752 47014655 วศ.
xx.99.47/12060100/014655

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3753 47014656 วศ.
xx.99.47/12060100/014656

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3754 47014657 วศ.
xx.99.47/12060100/014657

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3755 47014658 วศ.
xx.99.47/12060100/014658

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3756 47014659 วศ.
xx.99.47/12060100/014659

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3757 47014660 วศ.
xx.99.47/12060100/014660

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3758 47014661 วศ.
xx.99.47/12060100/014661

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3759 47014662 วศ.
xx.99.47/12060100/014662

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3760 47014663 วศ.
xx.99.47/12060100/014663

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3761 47014664 วศ.
xx.99.47/12060100/014664

เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง เกา้อ้ีหุม้หนงัเทียใพนกัพิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-เม.ย.-47 พร้อมใชง้าน                1,198.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3762 47014675 วศ.
xx.99.47/12060100/014675

ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                2,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3763 47014676 วศ.
xx.99.47/12060100/014676

ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                2,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3764 47014677 วศ.
xx.99.47/12060100/014677

ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                2,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3765 47014678 วศ.
xx.99.47/12060100/014678

ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ตูเ้ก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                2,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3766 47014679 วศ.
xx.99.47/12060100/014679

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3767 47014680 วศ.
xx.99.47/12060100/014680

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3768 47014681 วศ.
xx.99.47/12060100/014681

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3769 47014682 วศ.
xx.99.47/12060100/014682

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3770 47014683 วศ.
xx.99.47/12060100/014683

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3771 47014684 วศ.
xx.99.47/12060100/014684

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3772 47014685 วศ.
xx.99.47/12060100/014685

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3773 47014686 วศ.
xx.99.47/12060100/014686

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3774 47014687 วศ.
xx.99.47/12060100/014687

ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ตูเ้ก็บสารเคมี WIWATSAN-LAB ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,450.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3775 47014688 วศ.
xx.99.47/12060100/014688

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3776 47014689 วศ.
xx.99.47/12060100/014689

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3777 47014690 วศ.
xx.99.47/12060100/014690

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3778 47014691 วศ.
xx.99.47/12060100/014691

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3779 47014692 วศ.
xx.99.47/12060100/014692

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3780 47014693 วศ.
xx.99.47/12060100/014693

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3781 47014694 วศ.
xx.99.47/12060100/014694

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3782 47014695 วศ.
xx.99.47/12060100/014695

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3783 47014696 วศ.
xx.99.47/12060100/014696

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3784 47014697 วศ.
xx.99.47/12060100/014697

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3785 47014698 วศ.
xx.99.47/12060100/014698

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3786 47014699 วศ.
xx.99.47/12060100/014699

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3787 47014700 วศ.
xx.99.47/12060100/014700

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3788 47014701 วศ.
xx.99.47/12060100/014701

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3789 47014702 วศ.
xx.99.47/12060100/014702

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3790 47014703 วศ.
xx.99.47/12060100/014703

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3791 47014704 วศ.
xx.99.47/12060100/014704

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3792 47014705 วศ.
xx.99.47/12060100/014705

เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั เกา้อ้ีปฏิบติัการพ้ืนพนกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3793 47014706 วศ.
xx.99.47/12060100/014706

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3794 47014707 วศ.
xx.99.47/12060100/014707

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3795 47014708 วศ.
xx.99.47/12060100/014708

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3796 47014709 วศ.
xx.99.47/12060100/014709

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3797 47014710 วศ.
xx.99.47/12060100/014710

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3798 47014711 วศ.
xx.99.47/12060100/014711

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3799 47014712 วศ.
xx.99.47/12060100/014712

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3800 47014713 วศ.
xx.99.47/12060100/014713

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3801 47014714 วศ.
xx.99.47/12060100/014714

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3802 47014715 วศ.
xx.99.47/12060100/014715

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3803 47014716 วศ.
xx.99.47/12060100/014716

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3804 47014717 วศ.
xx.99.47/12060100/014717

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3805 47014718 วศ.
xx.99.47/12060100/014718

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3806 47014719 วศ.
xx.99.47/12060100/014719

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3807 47014720 วศ.
xx.99.47/12060100/014720

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3808 47014721 วศ.
xx.99.47/12060100/014721

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3809 47014722 วศ.
xx.99.47/12060100/014722

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3810 47014723 วศ.
xx.99.47/12060100/014723

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3811 47014724 วศ.
xx.99.47/12060100/014724

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3812 47014725 วศ.
xx.99.47/12060100/014725

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3813 47014726 วศ.
xx.99.47/12060100/014726

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3814 47014727 วศ.
xx.99.47/12060100/014727

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3815 47014728 วศ.
xx.99.47/12060100/014728

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3816 47014729 วศ.
xx.99.47/12060100/014729

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3817 47014730 วศ.
xx.99.47/12060100/014730

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3818 47014731 วศ.
xx.99.47/12060100/014731

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3819 47014732 วศ.
xx.99.47/12060100/014732

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3820 47014733 วศ.
xx.99.47/12060100/014733

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3821 47014734 วศ.
xx.99.47/12060100/014734

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3822 47014735 วศ.
xx.99.47/12060100/014735

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3823 47014736 วศ.
xx.99.47/12060100/014736

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3824 47014737 วศ.
xx.99.47/12060100/014737

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3825 47014738 วศ.
xx.99.47/12060100/014738

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3826 47014739 วศ.
xx.99.47/12060100/014739

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3827 47014740 วศ.
xx.99.47/12060100/014740

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3828 47014741 วศ.
xx.99.47/12060100/014741

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3829 47014742 วศ.
xx.99.47/12060100/014742

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3830 47014743 วศ.
xx.99.47/12060100/014743

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3831 47014744 วศ.
xx.99.47/12060100/014744

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3832 47014745 วศ.
xx.99.47/12060100/014745

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3833 47014746 วศ.
xx.99.47/12060100/014746

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3834 47014747 วศ.
xx.99.47/12060100/014747

เกา้อ้ีสมันา เกา้อ้ีสมันา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

17-ก.พ.-47 พร้อมใชง้าน                   495.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3835 47014748 วศ.
xx.99.47/12060100/014748

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3836 47014749 วศ.
xx.99.47/12060100/014749

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3837 47014750 วศ.
xx.99.47/12060100/014750

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3838 47014751 วศ.
xx.99.47/12060100/014751

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3839 47014752 วศ.
xx.99.47/12060100/014752

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3840 47014753 วศ.
xx.99.47/12060100/014753

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3841 47014754 วศ.
xx.99.47/12060100/014754

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3842 47014755 วศ.
xx.99.47/12060100/014755

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3843 47014756 วศ.
xx.99.47/12060100/014756

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3844 47014757 วศ.
xx.99.47/12060100/014757

ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ตูเ้ก็บขอ้มูลเต้ีย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3845 47014758 วศ.
xx.99.47/12060100/014758

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3846 47014759 วศ.
xx.99.47/12060100/014759

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3847 47014760 วศ.
xx.99.47/12060100/014760

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3848 47014761 วศ.
xx.99.47/12060100/014761

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3849 47014762 วศ.
xx.99.47/12060100/014762

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3850 47014763 วศ.
xx.99.47/12060100/014763

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3851 47014764 วศ.
xx.99.47/12060100/014764

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3852 47014765 วศ.
xx.99.47/12060100/014765

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3853 47014766 วศ.
xx.99.47/12060100/014766

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3854 47014767 วศ.
xx.99.47/12060100/014767

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวางพร้ินเตอร์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-มี.ค.-47 พร้อมใชง้าน                3,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3855 47014778 วศ.คล.
02.47/12061000/014778

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารดว้ยความเร็วสูงส าหรับงานวิศวกรรมอุต

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารดว้ยความเร็วสูงส าหรับงานวิศวกรรมอุต

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           129,598.40 อุตสำหกำร 1

3856 47014780 วศ.
xx.99.47/12061000/014780

ชุดโทรทศัน์วงจรปิดหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ชุดโทรทศัน์วงจรปิดหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

14-ก.ย.-47 พร้อมใชง้าน              49,969.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3857 47014781 วศ.
xx.99.47/12061000/014781

โปรแกรมป้องกนัไวรัส โปรแกรมป้องกนัไวรัส รุ่น Panda Busines Secure
 Antivirus

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

13-ก.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             19,993.16 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3858 47014782 วศ.
xx.99.47/12061000/014782

เคร่ืองแปลงสญัญาณวีดีโอ เคร่ืองแปลงสญัญาณวีดีโอ ยีห่อ้ FLY TV รุ่น USB 
20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

23-ก.พ.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,490.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3859 47014783 วศ.
xx.99.47/12061000/014783

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3860 47014784 วศ.
xx.99.47/12061000/014784

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3861 47014785 วศ.
xx.99.47/12061000/014785

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3862 47014786 วศ.
xx.99.47/12061000/014786

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3863 47014787 วศ.
xx.99.47/12061000/014787

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



3864 47014788 วศ.
xx.99.47/12061000/014788

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3865 47014789 วศ.
xx.99.47/12061000/014789

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3866 47014790 วศ.
xx.99.47/12061000/014790

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3867 47014791 วศ.
xx.99.47/12061000/014791

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3868 47014792 วศ.
xx.99.47/12061000/014792

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3869 47014793 วศ.
xx.99.47/12061000/014793

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3870 47014794 วศ.
xx.99.47/12061000/014794

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE

ชุดปแลงสญัญาณระบบเครือข่าย 10/100 Base TX 
to TX(ST) CONVERTER MUL TIMODE ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

24-มี.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3871 47014795 วศ.
xx.99.47/12061000/014795

โปรกแกรมจดัเก็บเอกสาร โปรกแกรมจดัเก็บเอกสาร ยีห่อ้ SmartDoc รุ่น มลั
ติยสูเซอร์(Version5) คู่มือการใชง้าน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

07-เม.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           159,965.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3872 47014796 วศ.
xx.99.47/12061000/014796

แผงวงจรเช่ือมต่อสญัญาณ(PLXETHERNER 
INTERFA CE)

แผงวงจรเช่ือมต่อสญัญาณ(PLXETHERNER 
INTERFA CE)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

18-มิ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             40,125.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3873 47014798 วศ.คล.
02.47/12060300/014798

อุปกรณ์และส ารองไฟ (UPS) 2200VA ยีห่อ้ 
SOCOMEC รุ่น EGYS LB1000

เคร่ืองส ารองไฟ ยีห่อ้ SOCOMEC รุ่น EGYS 
LB1000 S/N SOCOM89543K120749-0 (เคร่ืองท่ี 1)

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                8,500.00 อุตสำหกำร 1

3874 47014799 วศ.คล.
02.47/12060300/014799

อุปกรณ์และส ารองไฟ (UPS) 2200VA ยีห่อ้ 
SOCOMEC รุ่น EGYS LB1000

อุปกรณ์และส ารองไฟ(UPS) ยีห่อ้ SOCOMEC รุ่น
 EGYS LB1000 S/N SOCOM89543K120750-O 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                8,500.00 อุตสำหกำร 1

3875 47014800 วศ.คล.
02.47/12060300/014800

อุปกรณ์และส ารองไฟ (UPS) 2200VA ยีห่อ้ 
SOCOMEC รุ่น EGYS LB1000

อุปกรณ์และส ารองไฟ(UPS) ยีห่อ้ SOCOMEC รุ่น
 EGYS LB1000 S/N SOCOM89543K120751-O 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน                8,500.00 อุตสำหกำร 1

3876 47014801 วศ.คล.
02.47/12060300/014801

อุปกรณ์และส ารองไฟ (UPS) 2200VA ยีห่อ้ 
SOCOMEC รุ่น EGYS LB1000

อุปกรณ์และส ารองไฟ(UPS) ยีห่อ้ SOCOMEC รุ่น
 EGYS LB1000 S/N SOCOM89543K120752-O 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               8,500.00 อุตสำหกำร 1

3877 47014802 วศ.
xx.99.47/12061000/014802

โปรแกรมส าเร็จรูปมินแทบ็(MINITAB) โปรแกรมส าเร็จรูปมินแทบ็(MINITAB) ยีห่อ้ 
MINITAB รุ่น Release

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

22 กรกฏาคม 
2547

พร้อมใชง้าน              76,933.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3878 47014803 วศ.คล.
03.47/12061100/014803

ชุดครภณัฑศึ์กษาพฤติกรรมของคนขบัรถ ชุดครภณัฑศึ์กษาพฤติกรรมของคนขบัรถ ยีห่อ้ 
Trimble รุ่น GeoXT

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           999,380.00 โยธำ 1

3879 47014804 วศ.
xx.99.47/12061100/014804

ชุดอุปกรณ์ส ารองขอ้มูล(TAPE BLACKUP) r
พร้อมอุปกรณ์ส ารองขอ้มูล

ชุดอุปกรณ์ส ารองขอ้มูล(TAPE BLACKUP) r
พร้อมอุปกรณ์ส ารองขอ้มูล

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2547

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           279,270.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3880 47014805 วศ.
xx.99.47/12061100/014805

เคร่ืองวดัความแขง็ ส าหรับพลาสติก พร้อมชุด
ประมวลผล

ชุดประมวลผล NOTE BOOK ACER รุ่น 
TrevellMate 246FLC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ส.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             35,160.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3881 47014806 วศ.
xx.99.47/12061000/014806

เค่ืองวดัความแขง็ส าหรับยาง พร้อมชุดประมวลผล ชุดประมวลผล (processor) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

27-ส.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             35,160.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3882 47014809 วศ.
xx.99.47/12061100/014809

อุปกรณ์เกบ้ตวัอยา่งน ้าในดิน(Bailer) อุปกรณ์เกบ้ตวัอยา่งน ้าในดิน(Bailer) รุ่น 
STS-W002 รหสัสินคา้ STS-W0002

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               8,025.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3883 47014810 วศ.
xx.99.47/12061100/014810

อุปกรณ์เกบ้ตวัอยา่งน ้าในดิน(Bailer) อุปกรณ์เกบ้ตวัอยา่งน ้าในดิน(Bailer) รุ่น 
STS-W003 รหสัสินคา้ STS-W0003

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,420.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3884 47014811 วศ.คล.
04.47/12061100/014811

เคร่ืองวดัความเป็นรูพรุน ยีห่อ้ 
QUANTACHROME รุ่น AUTOOSORB 1-C

เคร่ืองวดัความเป็นรูพรุนของอนุภาค ยีห่อ้ 
QUANTACHROME รุ่นAUTOOSORB 1-C

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        2,815,960.00 เคมี 1



3885 47014812 วศ.คล.
03.47/12061100/014812

เคร่ืองวดัและจ าแนกมลพิษจากรถยนต์ เคร่ืองวดัและจ าแนกมลพิษจากรถยนต ์ยีห่อ้ CEL 
รุ่น CEL-450/A2/K1

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           512,000.00 โยธำ 1

3886 47014813 วศ.คล.
03.47/12061100/014813

เคร่ืองวดัและจ าแนกมลพิษจากรถยนต์ เคร่ืองวดัและจ าแนกมลพิษจากรถยนต ์ยีห่อ้ CEL 
รุ่น CEL-450/A2/K1

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           512,000.00 โยธำ 1

3887 47014815 วศ.คล.
01.47/12060400/014815

ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับสาธิตเพ่ือหอ้งปฎิบติัการ
วิศวกรรมไฟฟ้า

เคร่ืองฉายภาพแบบ LCD ยีห่อ้ EPSON รุ่น 
PLC-XU50

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 06-ม.ค.-48 พร้อมใชง้าน            105,330.80 ไฟฟ้ำฯ 1

3888 47014816 วศ.คล.
01.47/12060400/014816

ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับสาธิตเพ่ือหอ้งปฎิบติัการ
วิศวกรรมไฟฟ้า

กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ยีห่อ้ Sony DSC-P100 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 06-ม.ค.-48 พร้อมใชง้าน              17,227.00 ไฟฟ้ำฯ 1

3889 47014817 วศ.
xx.99.47/12060300/014817

อุปกรณ์รับสญัญาณโทรทศัน์ อุปกรณ์รับสญัญาณโทรทศัน์ ระบบสเตอริโอ ยีห่อ้
 HAIER รุ่น 21T8A

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               8,025.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3890 47014818 วศ.
xx.99.47/12060300/014818

อุปกรณ์รับสญัญาณโทรทศัน์ อุปกรณ์รับสญัญาณโทรทศัน์ ระบบสเตอริโอ ยีห่อ้
 HAIER รุ่น 21T8A

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               8,025.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3891 47014819 วศ.คล.
03.47/12060300/014819

โทรทศัน์ ขนามไม่นอ้ยกว่า 29 น้ิว พร้อมคู่มือใช้
งาน

โทรทศัน์ ขนามไม่นอ้ยกว่า 29 น้ิว พร้อมคู่มือใช้
งาน ยีห่อ้ SONY รุ่น KV-AR29M61

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,950.00 โยธำ 1

3892 47014820 วศ.คล.
03.47/12060300/014820

เคร่ืองเล่นวีดีโอเทปแบบ VHS พร้อมคู่มือใชง้าน เคร่ืองเล่นวีดีโอเทปแบบ VHS พร้อมคู่มือใชง้าน 
ยีห่อ้ PANASONIC รุ่น NV-S130AM

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,750.00 โยธำ 1

3893 47014821 วศ.
xx.03.47/12060300/014821

เคร่ืองเล่นวีดีโอเทปแบบ VHS พร้อมคู่มือใชง้าน เคร่ืองเล่นวีดีโอเทปแบบ VHS พร้อมคู่มือใชง้าน 
ยีห่อ้ PANASONIC รุ่น NV-S130AM

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,750.00 โยธำ 1

3894 47014822 วศ.
xx.03.47/12060300/014822

เคร่ืองเล่นดีวีดี (DVD Player) พร้อมคู่มือใชง้าน เคร่ืองเล่นดีวีดี (DVD Player) พร้อมคู่มือใชง้าน 
ยีห่อ้ SONY รุ่น DVP-K870P

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,450.00 โยธำ 1

3895 47014823 วศ.
xx.99.47/12060400/014823

เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะอิเล็กทรอนิกส์(LCD) เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะอิเล็กทรอนิกส์(LCD) ยีห่อ้
 EPSON รุ่นPower Lite 61p พร้อม Pulling Screen 

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             82,711.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

3896 47014824 วศ.
xx.03.47/12060400/014824

ชุดเคร่ืองมือถ่ายภาพปริมาณการจราจร จ านวน 1 
ชุด

กลอ้งบนัทึกภาพแบบพกพา ยีห่อ้ SONY รุ่น 
OCD-TRV438E

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             12,305.00 โยธำ 1

3897 47014825 วศ.
xx.03.47/12060400/014825

ชุดเคร่ืองมือถ่ายภาพปริมาณการจราจร จ านวน 1 
ชุด

กลอ้งบนัทึกภาพแบบพกพา ยีห่อ้ SONY รุ่น 
OCD-TRV438E

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             12,305.00 โยธำ 1

3898 47014826 วศ.
xx.99.47/12061100/014826

ตูดู้ดควนัส าหรับงงานวิจยัทางวิศวเคมี ตูดู้ดควนัส าหรับงงานวิจยัทางวิศวเคมี ยีห่อ้ Newlab
 รุ่น FH

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน            239,990.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3899 47014827 วศ.
xx.99.47/12061100/014827

ซีพีที ซีพีที ยีห่อ้ STS รุ่น STS-S900.200 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

12-ม.ค.-48 พร้อมใชง้าน            799,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3900 47014828 วศ.คล.
04.47/12061000/014828

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (1/1) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1

3901 47014829 วศ.คล.
04.47/12061000/014829

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (2/9) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1

3902 47014830 วศ.คล.
04.47/12061000/014830

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (3/9) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1

3903 47014831 วศ.คล.
04.47/12061000/014831

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (4/4) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1

3904 47014832 วศ.คล.
04.47/12061000/014832

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (5/9) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1

3905 47014833 วศ.คล.
04.47/12061000/014833

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (6/9) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1



3906 47014834 วศ.คล.
04.47/12061000/014834

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (7/9) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1

3907 47014835 วศ.คล.
04.47/12061000/014835

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (8/8) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1

3908 47014836 วศ.คล.
04.47/12061000/014836

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 1010 (9/9) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,416.00 เคมี 1

3909 47014837 วศ.คล.
27.47/12061000/014837

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 2300dn (1/2) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน              48,150.00 งำนพัสดุ 1

3910 47014838 วศ.คล.
11.47/12061000/014838

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 2300dn ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             48,150.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

3911 47014839 วศ.คล.
02.47/12061000/014839

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 2300dtn แบบท่ี 2 
(1/1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             75,863.00 อุตสำหกำร 1

3912 47014841 วศ.คล.
01.47/12061000/014841

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 2300dn แบบท่ี 3 
(1/2)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน              48,150.00 ไฟฟ้ำฯ 1

3913 47014842 วศ.คล.
01.47/12061000/014842

ชุดปฏิบติัการพิมพเ์อกสารดว้ยระบบเลเซอร์ เคร่ืองพิมพเ์อชพี เลเซอร์เจท รุ่น 2300dn แบบท่ี 3 
(2/2)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน              48,150.00 ไฟฟ้ำฯ 1

3914 47014843 วศ.
xx.99.47/12061000/014843

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีสรสนเทศส าหรับหอ้ก
ปฏิบติัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีสรสนเทศส าหรับหอ้ก
ปฏิบติัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

31-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3915 47014844 วศ.
xx.99.47/12061000/014844

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีสรสนเทศส าหรับหอ้ก
ปฏิบติัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีสรสนเทศส าหรับหอ้ก
ปฏิบติัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

31-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3916 47014845 วศ.
xx.99.47/12061000/014845

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3917 47014846 วศ.
xx.99.47/12061000/014846

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3918 47014847 วศ.
xx.99.47/12061000/014847

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3919 47014848 วศ.
xx.99.47/12061000/014848

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3920 47014849 วศ.
xx.99.47/12061000/014849

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3921 47014850 วศ.
xx.99.47/12061000/014850

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3922 47014851 วศ.
xx.99.47/12061000/014851

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3923 47014852 วศ.
xx.99.47/12061000/014852

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3924 47014853 วศ.
xx.99.47/12061000/014853

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3925 47014854 วศ.
xx.99.47/12061000/014854

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3926 47014855 วศ.
xx.99.47/12061000/014855

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3927 47014856 วศ.
xx.99.47/12061000/014856

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3928 47014857 วศ.
xx.99.47/12061000/014857

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3929 47014858 วศ.
xx.99.47/12061000/014858

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3930 47014859 วศ.
xx.99.47/12061000/014859

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3931 47014860 วศ.
xx.99.47/12061000/014860

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3932 47014861 วศ.
xx.99.47/12061000/014861

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3933 47014862 วศ.
xx.99.47/12061000/014862

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3934 47014863 วศ.
xx.99.47/12061000/014863

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3935 47014864 วศ.
xx.99.47/12061000/014864

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3936 47014865 วศ.
xx.99.47/12061000/014865

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3937 47014866 วศ.
xx.99.47/12061000/014866

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3938 47014867 วศ.
xx.99.47/12061000/014867

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3939 47014868 วศ.
xx.99.47/12061000/014868

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3940 47014869 วศ.
xx.99.47/12061000/014869

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3941 47014870 วศ.
xx.99.47/12061000/014870

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3942 47014871 วศ.
xx.99.47/12061000/014871

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3943 47014872 วศ.
xx.99.47/12061000/014872

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3944 47014873 วศ.
xx.99.47/12061000/014873

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3945 47014874 วศ.
xx.99.47/12061000/014874

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฏิบติัการไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,995.46 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3946 47014876 วศ.คล.
01.47/12061000/014876

ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับสาธิตเพ่ือหอ้งปฎิบติัการ
วิศวกรรมไฟฟ้า

คอมพิวเตอร์แบบพกพาได ้ยีห่อ้ IBM รุ่น Thinkpad
 R51

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 06-ม.ค.-48 พร้อมใชง้าน              63,312.97 ไฟฟ้ำฯ 1

3947 47014878 วศ.คล.
01.47/12061000/014878

ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับสาธิตเพ่ือหอ้งปฎิบติัการ
วิศวกรรมไฟฟ้า

เคร่ืองสแกนเนอร์ ยีห่อ้ Epson รุ่น Perfection660 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 06-ม.ค.-48 พร้อมใชง้าน                4,121.70 ไฟฟ้ำฯ 1



3948 47014879 วศ.คล.
02.47/12061000/014879

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3949 47014880 วศ.คล.
02.47/12061000/014880

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 2)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3950 47014881 วศ.คล.
02.47/12061000/014881

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 3)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3951 47014882 วศ.คล.
02.47/12061000/014882

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 4)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3952 47014883 วศ.คล.
02.47/12061000/014883

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 5)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3953 47014884 วศ.คล.
02.47/12061000/014884

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 6)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3954 47014885 วศ.คล.
02.47/12061000/014885

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 7)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3955 47014886 วศ.คล.
02.47/12061000/014886

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 8)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3956 47014887 วศ.คล.
02.47/12061000/014887

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3957 47014888 วศ.คล.
02.47/12061000/014888

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3958 47014889 วศ.คล.
02.47/12061000/014889

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 11)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3959 47014890 วศ.คล.
02.47/12061000/014890

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรเอ็นซี ยีห่อ้ 
MTS รุ่น TOPTURN-TOPMILL (แผน่ท่ี 12)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน              45,742.50 อุตสำหกำร 1

3960 47014892 วศ.
xx.99.47/12061000/014892

ชุดอุปกรณ์ต่อเช่ือมพ่ือรองรับการใชอิ้นเตอร์เน็ท ชุดอุปกรณ์ต่อเช่ือมพ่ือรองรับการใชอิ้นเตอร์เน็ท 
รุ่น Panda Antivirus Gatedefender 8100

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

10-พ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           278,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3961 47014893 วศ.
xx.99.47/12061000/014893

โปรแกรมป้องกนัไวรัส โปรแกรมป้องกนัไวรัส ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

10-พ.ย.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             41,479.62 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3962 47014894 วศ.
xx.99.47/12061000/014894

เคร่ืองนบัปริมาณรถยนตแ์ละความหนาแน่นของ
รถยนต ์ประกอบดว้ย

เคร่ืองประมวลผลจากภาพถ่าย ยีห่อ้ AUTOSCOPE
 รุ่น 2020

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           563,890.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3963 47014895 วศ.
xx.99.47/12061100/014895

เคร่ืองนบัปริมาณรถยนตแ์ละความหนาแน่นของ
รถยนต ์ประกอบดว้ย

เคร่ืองนบัรถชนิดพกพา ยีห่อ้ JAMAR รุ่น TDC-12 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             80,250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3964 47014896 วศ.
xx.99.47/12061100/014896

เคร่ืองนบัปริมาณรถยนตแ์ละความหนาแน่นของ
รถยนต ์ประกอบดว้ย

เคร่ืองนบัรถชนิดพกพา ยีห่อ้ JAMAR รุ่น TDC-12 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             80,250.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3965 47014897 วศ.
xx.99.47/12061000/014897

ชุดโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์ในขอ้ 2 พร้อม
อุปกรณ์เสริม

ชุดโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์ในขอ้ 2 พร้อม
อุปกรณ์เสริม ยีห่อ้ JAMAR รุ่น PETRA Window 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             70,620.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3966 47014898 วศ.
xx.99.47/12061000/014898

เคร่ืองงพิมพเ์ลเซอร์ (Laser Printer) เคร่ืองงพิมพเ์ลเซอร์ (Laser Printer) ยีห่อ้ HP รุ่น LJ
 2300D

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,236.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3967 47014899 วศ.
xx.99.47/12061000/014899

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ ยีห่อ้ ACER รุ่น 
1-Speed II 2400

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,540.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3968 47014900 วศ.
xx.99.47/12061000/014900

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ ยีห่อ้ ACER รุ่น 
1-Speed II 2400

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,540.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3969 47014901 วศ.
xx.99.47/12061000/014901

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ ยีห่อ้ ACER รุ่น 
1-Speed II 2400

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,540.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3970 47014902 วศ.
xx.99.47/12061000/014902

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ ยีห่อ้ ACER รุ่น 
1-Speed II 2400

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,540.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3971 47014903 วศ.
xx.99.47/12061000/014903

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโคะ๊ ยีห่อ้ ACER รุ่น 
1-Speed II 2400

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,540.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3972 47014904 วศ.
xx.99.47/12061000/014904

ครุภณัฑส์ านกังานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ครุภณัฑส์ านกังานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ยีห่อ้ 
IBM รุ่น ThinkPad R51

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

09-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           569,700.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3973 47014905 วศ.
xx.99.47/12061000/014905

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการส าหรับ
บริหารการผลิตและการปฎิบติัการ Production 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           235,400.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3974 47014906 วศ.
xx.99.47/12061000/014906

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ All ILOG Optimization Engine ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           116,630.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3975 47014907 วศ.
xx.99.47/12061000/014907

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ ILOG OPL Studio AMPL ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             87,740.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3976 47014908 วศ.
xx.99.47/12061000/014908

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ ILOG Visualization Suite ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             58,539.70 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3977 47014909 วศ.
xx.99.47/12061000/014909

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ Jviews Component Suite ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             58,539.70 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3978 47014910 วศ.
xx.99.47/12061000/014910

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ Views Compoment Suite ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3979 47014911 วศ.
xx.99.47/12061000/014911

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ Premium Solver Platform ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,445.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3980 47014912 วศ.
xx.99.47/12061000/014912

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ Large-Scale LP Solver Engine ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             44,512.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3981 47014913 วศ.
xx.99.47/12061000/014913

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ OptQuest Solver Engine ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             44,512.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3982 47014914 วศ.
xx.99.47/12061000/014914

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ LGO Flobal Solver Engine ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             22,470.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3983 47014915 วศ.
xx.99.47/12060300/014915

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3984 47014916 วศ.
xx.99.47/12060300/014916

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3985 47014917 วศ.
xx.99.47/12060300/014917

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3986 47014918 วศ.
xx.99.47/12060300/014918

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3987 47014919 วศ.
xx.99.47/12060300/014919

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3988 47014920 วศ.
xx.99.47/12060300/014920

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3989 47014921 วศ.
xx.99.47/12060300/014921

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



3990 47014922 วศ.
xx.99.47/12060300/014922

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3991 47014923 วศ.
xx.99.47/12060300/014923

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3992 47014924 วศ.
xx.99.47/12060300/014924

ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ชั้นวางเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 11-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน                5,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3993 47014925 วศ.
xx.99.47/12060100/014925

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับงานวิจยัทางวิศวกรรมเคมี โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับงานวิจยัทางวิศวกรรมเคมี 
ยีห่อ้ FLEXLAB รุ่น WB

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

29-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน              91,725.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3994 47014926 วศ.
xx.99.47/12060100/014926

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับงานวิจยัทางวิศวกรรมเคมี โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับงานวิจยัทางวิศวกรรมเคมี 
ยีห่อ้ FLEXLAB รุ่น WB

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

29-ต.ค.-47 พร้อมใชง้าน              91,725.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3995 47014927 วศ.
xx.99.47/12060100/014927

ชุดรับแขกส าหรับหอ้งสมันา-บรรยาย ชุดรับแขกส าหรับหอ้งสมันา-บรรยาย รุ่น BASIC ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

04-ก.พ.-48 พร้อมใชง้าน              31,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3996 47014928 วศ.
xx.99.47/12060100/014928

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3997 47014929 วศ.
xx.99.47/12060100/014929

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3998 47014930 วศ.
xx.99.47/12060100/014930

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

3999 47014931 วศ.
xx.99.47/12060100/014931

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4000 47014932 วศ.
xx.99.47/12060100/014932

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4001 47014933 วศ.
xx.99.47/12060100/014933

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4002 47014934 วศ.
xx.99.47/12060100/014934

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4003 47014935 วศ.
xx.99.47/12060100/014935

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4004 47014936 วศ.
xx.99.47/12060100/014936

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4005 47014937 วศ.
xx.99.47/12060100/014937

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4006 47014938 วศ.
xx.99.47/12060100/014938

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4007 47014939 วศ.
xx.99.47/12060100/014939

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4008 47014940 วศ.
xx.99.47/12060100/014940

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4009 47014941 วศ.
xx.99.47/12060100/014941

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4010 47014942 วศ.
xx.99.47/12060100/014942

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4011 47014943 วศ.
xx.99.47/12060100/014943

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4012 47014944 วศ.
xx.99.47/12060100/014944

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4013 47014945 วศ.
xx.99.47/12060100/014945

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4014 47014946 วศ.
xx.99.47/12060100/014946

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4015 47014947 วศ.
xx.99.47/12060100/014947

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4016 47014948 วศ.
xx.99.47/12060100/014948

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4017 47014949 วศ.
xx.99.47/12060100/014949

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4018 47014950 วศ.
xx.99.47/12060100/014950

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4019 47014951 วศ.
xx.99.47/12060100/014951

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4020 47014952 วศ.
xx.99.47/12060100/014952

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4021 47014953 วศ.
xx.99.47/12060100/014953

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4022 47014954 วศ.
xx.99.47/12060100/014954

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4023 47014955 วศ.
xx.99.47/12060100/014955

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4024 47014956 วศ.
xx.99.47/12060100/014956

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4025 47014957 วศ.
xx.99.47/12060100/014957

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4026 47014958 วศ.
xx.99.47/12060100/014958

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4027 47014959 วศ.
xx.99.47/12060100/014959

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4028 47014960 วศ.
xx.99.47/12060100/014960

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4029 47014961 วศ.
xx.99.47/12060100/014961

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4030 47014962 วศ.
xx.99.47/12060100/014962

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4031 47014963 วศ.
xx.99.47/12060100/014963

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4032 47014964 วศ.
xx.99.47/12060100/014964

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4033 47014965 วศ.
xx.99.47/12060100/014965

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4034 47014966 วศ.
xx.99.47/12060100/014966

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4035 47014967 วศ.
xx.99.47/12060100/014967

ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ชั้นวางหนงัสือแบบ 8 ช่อง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,271.08 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4036 47014968 วศ.
xx.99.47/12060100/014968

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4037 47014969 วศ.
xx.99.47/12060100/014969

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4038 47014970 วศ.
xx.99.47/12060100/014970

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4039 47014971 วศ.
xx.99.47/12060100/014971

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4040 47014972 วศ.
xx.99.47/12060100/014972

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4041 47014973 วศ.
xx.99.47/12060100/014973

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4042 47014974 วศ.
xx.99.47/12060100/014974

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4043 47014975 วศ.
xx.99.47/12060100/014975

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4044 47014976 วศ.
xx.99.47/12060100/014976

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4045 47014977 วศ.
xx.99.47/12060100/014977

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4046 47014978 วศ.
xx.99.47/12060100/014978

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4047 47014979 วศ.
xx.99.47/12060100/014979

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4048 47014980 วศ.
xx.99.47/12060100/014980

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4049 47014981 วศ.
xx.99.47/12060100/014981

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4050 47014982 วศ.
xx.99.47/12060100/014982

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4051 47014983 วศ.
xx.99.47/12060100/014983

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4052 47014984 วศ.
xx.99.47/12060100/014984

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4053 47014985 วศ.
xx.99.47/12060100/014985

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4054 47014986 วศ.
xx.99.47/12060100/014986

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4055 47014987 วศ.
xx.99.47/12060100/014987

ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ตูใ้ส่หนงัสือ/เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               2,973.53 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4056 47014988 วศ.
xx.99.47/12060100/014988

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4057 47014989 วศ.
xx.99.47/12060100/014989

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4058 47014990 วศ.
xx.99.47/12060100/014990

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4059 47014991 วศ.
xx.99.47/12060100/014991

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4060 47014992 วศ.
xx.99.47/12060100/014992

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4061 47014993 วศ.
xx.99.47/12060100/014993

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4062 47014994 วศ.
xx.99.47/12060100/014994

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4063 47014995 วศ.
xx.99.47/12060100/014995

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4064 47014996 วศ.
xx.99.47/12060100/014996

โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ โครงเหล็กวางเคร่ืองมือ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

09-ธ.ค.-47 พร้อมใชง้าน                8,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4065 47014997 วศ.
xx.99.47/12061100/014997

อุปกรร์ปรับสภาพลม ตวัควบคุมอุณหภุมิและท าอากาศแหง้ ยีห่อ้ CTA 
รุ่น MPE 008

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ต.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4066 47014998 วศ.
xx.99.47/12061100/014998

อุปกรร์ปรับสภาพลม ตวัควบคุมอุณหภุมิและท าอากาศแหง้ ยีห่อ้ CTA 
รุ่น MPE 008

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ต.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4067 47014999 วศ.
xx.99.47/12060100/014999

อุปกรร์ปรับสภาพลม ตวัลดอุณหภูมิ ยีห่อ้ HAIER รุ่น H-15 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

04-ต.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,350.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4068 47015000 วศ.
xx.03.47/12061000/015000

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมขนส่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมขนส่ง ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

28-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           799,366.08 โยธำ 1

4069 47015001 วศ.
xx.03.47/12061100/015001

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมขนส่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมขนส่ง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ธ.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           799,366.08 โยธำ 1

4070 47015042 วศ.คล.
99.47/12061100/015042

อุปกรณ์ปรับสภาพลม อุปกรณ์ปรับสภาพลม ยีห่อ้ CTA รุ่น MPE 008 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ต.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4071 47015043 วศ.
xx.12.47/12060100/015043

เกา้อ้ีนัง่ท  างานหุม้หนงัเทียม รุ่น NP8 ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีนัง่ท  างานหุม้หนงัเทียม รุ่น NP8 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,320.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4072 47015044 วศ.
xx.12.47/12060100/015044

เกา้อ้ีนัง่ท  างานหุม้หนงัเทียม รุ่น NP8 ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีนัง่ท  างานหุม้หนงัเทียม รุ่น NP8 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,320.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4073 47015045 วศ.
xx.12.47/12060100/015045

เกา้อ้ีนัง่ท  างานหุม้หนงัเทียม รุ่น NP8 ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีนัง่ท  างานหุม้หนงัเทียม รุ่น NP8 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,320.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1



4074 47015046 วศ.
xx.12.47/12060100/015046

เกา้อ้ีนัง่ท  างานหุม้หนงัเทียม รุ่น NP8 ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีนัง่ท  างานหุม้หนงัเทียม รุ่น NP8 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,320.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4075 47015048 วศ.
xx.12.47/12060100/015048

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4076 47015049 วศ.
xx.12.47/12060100/015049

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4077 47015050 วศ.
xx.12.47/12060100/015050

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4078 47015051 วศ.
xx.12.47/12060100/015051

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4079 47015052 วศ.
xx.12.47/12060100/015052

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4080 47015053 วศ.
xx.12.47/12060100/015053

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4081 47015054 วศ.
xx.12.47/12060100/015054

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4082 47015055 วศ.
xx.12.47/12060100/015055

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4083 47015056 วศ.
xx.12.47/12060100/015056

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4084 47015057 วศ.
xx.12.47/12060100/015057

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4085 47015058 วศ.
xx.12.47/12060100/015058

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4086 47015059 วศ.
xx.12.47/12060100/015059

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4087 47015060 วศ.
xx.12.47/12060100/015060

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4088 47015061 วศ.
xx.12.47/12060100/015061

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4089 47015062 วศ.
xx.12.47/12060100/015062

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4090 47015063 วศ.
xx.12.47/12060100/015063

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4091 47015064 วศ.
xx.12.47/12060100/015064

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4092 47015065 วศ.
xx.12.47/12060100/015065

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4093 47015066 วศ.
xx.12.47/12060100/015066

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4094 47015067 วศ.
xx.12.47/12060100/015067

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1



4095 47015068 วศ.
xx.12.47/12060100/015068

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4096 47015069 วศ.
xx.12.47/12060100/015069

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4097 47015070 วศ.
xx.12.47/12060100/015070

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4098 47015071 วศ.
xx.12.47/12060100/015071

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 2 ชั้น รุ่น S-366 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4099 47015072 วศ.
xx.12.47/12060100/015072

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,900.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4100 47015073 วศ.
xx.12.47/12060100/015073

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,900.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4101 47015074 วศ.
xx.12.47/12060100/015074

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,900.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4102 47015076 วศ.
xx.12.47/12060100/015076

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,900.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4103 47015078 วศ.
xx.12.47/12060100/015078

ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ชั้น รุ่น S-666 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-ต.ค.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,900.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4104 47015080 วศ.
xx.12.47/12060100/015080

ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน ชนิดมือจบัฝัง ยีห่อ้ ไทพทั ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน ชนิดมือจบัฝัง ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,055.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4105 47015085 วศ.
xx.12.47/12060100/015085

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4106 47015086 วศ.
xx.12.47/12060100/015086

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4107 47015087 วศ.
xx.12.47/12060100/015087

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4108 47015088 วศ.
xx.12.47/12060100/015088

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4109 47015089 วศ.
xx.12.47/12060100/015089

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4110 47015090 วศ.
xx.12.47/12060100/015090

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4111 47015091 วศ.
xx.12.47/12060100/015091

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4112 47015092 วศ.
xx.12.47/12060100/015092

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4113 47015093 วศ.
xx.12.47/12060100/015093

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4114 47015094 วศ.
xx.12.47/12060100/015094

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4115 47015095 วศ.
xx.12.47/12060100/015095

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1



4116 47015096 วศ.
xx.12.47/12060100/015096

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4117 47015097 วศ.
xx.12.47/12060100/015097

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4118 47015098 วศ.
xx.12.47/12060100/015098

เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) เกา้อ้ีฟังค  าบรรยาย (ส าหรับ นศ. ถนดัมือซา้ย) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4119 47015099 วศ.
xx.12.47/12060100/015099

โตะ๊อเนกประสงค์ โตะ๊อเนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4120 47015100 วศ.
xx.12.47/12060100/015100

โตะ๊อเนกประสงค์ โตะ๊อเนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4121 47015101 วศ.
xx.12.47/12060100/015101

ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4122 47015102 วศ.
xx.12.47/12060100/015102

ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4123 47015103 วศ.
xx.12.47/12060100/015103

ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4124 47015104 วศ.
xx.12.47/12060100/015104

ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4125 47015105 วศ.
xx.12.47/12060100/015105

ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4126 47015106 วศ.
xx.12.47/12060100/015106

ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ตูล้๊อคเกอร์ ชนิด 6 ประตู ยีห่อ้ SURE ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4127 47015107 วศ.
xx.12.47/12060100/015107

ชุดรับแขก ชุดรับแขก ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4128 47015108 วศ.
xx.12.47/12060100/015108

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4129 47015109 วศ.
xx.12.47/12060100/015109

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4130 47015110 วศ.
xx.12.47/12060100/015110

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4131 47015111 วศ.
xx.12.47/12060100/015111

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4132 47015112 วศ.
xx.12.47/12060100/015112

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4133 47015113 วศ.
xx.12.47/12060100/015113

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4134 47015114 วศ.
xx.12.47/12060100/015114

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4135 47015115 วศ.
xx.12.47/12060100/015115

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4136 47015116 วศ.
xx.12.47/12060100/015116

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1



4137 47015117 วศ.
xx.12.47/12060100/015117

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4138 47015118 วศ.
xx.12.47/12060100/015118

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4139 47015119 วศ.
xx.12.47/12060100/015119

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4140 47015120 วศ.
xx.12.47/12060100/015120

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4141 47015121 วศ.
xx.12.47/12060100/015121

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4142 47015122 วศ.
xx.12.47/12060100/015122

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4143 47015123 วศ.
xx.12.47/12060100/015123

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4144 47015124 วศ.
xx.12.47/12060100/015124

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4145 47015125 วศ.
xx.12.47/12060100/015125

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4146 47015126 วศ.
xx.12.47/12060100/015126

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4147 47015127 วศ.
xx.12.47/12060100/015127

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4148 47015128 วศ.
xx.12.47/12060100/015128

โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร โตะ๊สนามไม ้ความยาว 150 เซนติเมตร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-พ.ย.-47 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,600.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4149 47018723 วศ.คล.
11.47/12061700/018723

ลิฟทโ์ดยสาร (เคร่ืองท่ี 5) ยีห่อ้ TOSHIBA รุ่น 
P11-C090-7/7

ลิฟทโ์ดยสาร ยีห่อ้ TOSHIBA รุ่น P11-CO90-7/7 ครุภณัฑ์
ประจ าอาคาร

งบคลงั 01-ต.ค.-46 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริหำร
อำคำร

1

4150 47018896 วศ.คล.
05.47/12061100/018896

ชุดอุปกรณ์ทดลองการอบแหง้ใชค้ล่ืนไมโครเวฟ
ร่มกบัสูญญากาศ

ชุดอุปกรณ์ทดลองการอบแหง้ใชค้ล่ืนไมโครเวฟ
ร่มกบัสูญญากาศ ยีห่อ้ Microdenshi,Luxtron รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-มิ.ย.-53 พร้อมใชง้าน         2,336,448.59 เคร่ืองกล 1

4151 47018911 วศ.คล.
02.47/12061000/018911

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับงานวิศวกรรมการจดัการ ยีห่อ้ วินทอร่ี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 1/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

4152 47018912 วศ.คล.
02.47/12061000/018912

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับงานวิศวกรรมการจดัการ ยีห่อ้ วินทอร่ี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่วยพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 2/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน              34,924.00 อุตสำหกำร 1

4153 47018913 วศ.คล.
02.47/12061000/018913

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับงานวิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 3/2

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 14 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน              34,924.00 อุตสำหกำร 1

4154 47018961 วศ.คล.
02.47/12061000/018961

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 4/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน              34,924.80 อุตสำหกำร 1

4155 47018962 วศ.คล.
02.47/12061000/018962

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับงาน
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 5/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน              34,924.80 อุตสำหกำร 1

4156 47018963 วศ.คล.
02.47/12061000/018963

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลย ีสารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 6/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน              34,924.80 อุตสำหกำร 1

4157 47018964 วศ.คล.
02.47/12061000/018964

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 7/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1



4158 47019015 วศ.คล.
02.47/12061000/019015

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 8/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4159 47019016 วศ.คล.
02.47/12061000/019016

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 9/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4160 47019017 วศ.คล.
02.47/12061000/019017

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานวิศวกรรมการ
จดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 10/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4161 47019018 วศ.คล.
02.47/12061000/019018

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานวิศวกรรมการ
จดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 11/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4162 47019019 วศ.คล.
02.47/12061000/019019

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานวิศวกรรมการ
จดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 12/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4163 47019020 วศ.คล.
02.47/12061000/019020

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลย ีสารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 13/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4164 47019021 วศ.คล.
02.47/12061000/019021

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลนีสารสนเทศส าหรับงาย
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 14/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4165 47019022 วศ.คล.
02.47/12061000/019022

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับงาน
วิศวกรรมการจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 15/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4166 47019023 วศ.คล.
02.47/12061000/019023

ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับงานวิศวกรรม
การจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 16/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4167 47019024 วศ.คล.
02.47/12061000/019024

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรัยงานวิศวกรรมการ
จดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 17/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4168 47019025 วศ.คล.
02.47/12061000/019025

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานวิศวกรรมการ
จดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 18/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                     34.00 อุตสำหกำร 1

4169 47019026 วศ.คล.
02.47/12061000/019026

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานวิศวกรรมการ
จดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 19/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 30 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน                3,700.00 อุตสำหกำร 1

4170 47019027 วศ.คล.
02.47/12061000/019027

ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับงานวิศวกรรม
การจดัการ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฎิบติัการ 
ชุดท่ี 20/20

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 30 กรกฏาคม 
2553

พร้อมใชง้าน              37,000.00 อุตสำหกำร 1

4171 47019447 วศ.คล.
02.47/12061000/019447

โปรแกรมจ าลองการท างานเคร่ืองจกัรซีเอ็นซี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ยีห่อ้ Conpag Presario 
V2000 S/N. CNF43908GE

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ธ.ค.-47 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             45,742.50 อุตสำหกำร 1

4172 47019465 วศ.คล.
04.47/12061000/019465

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-1/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การพิมพ ์
(วศค.วค.47-1/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4173 47019466 วศ.คล.
04.47/12061000/019466

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-2/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การพิมพ ์
(วศค.วค.47-2/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4174 47019467 วศ.คล.
04.47/12061000/019467

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-3/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การพิมพ ์
(วศค.วค.47-3/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4175 47019468 วศ.คล.
04.47/12061000/019468

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-4/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการพิมพ ์
(วศค.วค.47-4/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4176 47019469 วศ.คล.
04.47/12061000/019469

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-5/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการพิมพ ์
(วศค.วค.47-5/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4177 47019470 วศ.คล.
04.47/12061000/019470

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-6/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการพิมพ ์
(วศค.วค.47-6/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4178 47019471 วศ.คล.
04.47/12061000/019471

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-7/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการพิมพ ์
(วศค.วค.47-7/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1



4179 47019472 วศ.คล.
04.47/12061000/019472

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-8/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการพิมพ ์
(วศค.วค.47-8/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4180 47019473 วศ.คล.
04.47/12061000/019473

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงาน
วิศวกรรมเคมี (วศค.วค.47-9/9)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการพิมพ ์
(วศค.วค.47-9/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4181 47021286 วศ.คล.
05.47/12061100/021286

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด รถแทกเตอร์ L2605 คูโบตา้ จ  านวน 1 เคร่ือง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 พร้อมใชง้าน         1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4182 47021287 วศ.คล.
05.47/12061100/021287

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด รถไถนาเดินตาม NC131 คูโบตา้ จ  านวน 1 คนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 พร้อมใชง้าน         1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4183 47021288 วศ.คล.
05.47/12061100/021288

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด เคร่ืองยนตข์นาดเล็ก RT90 คูโบตา้ จ  านวน 1 คนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 พร้อมใชง้าน         1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4184 47021289 วศ.คล.
05.47/12061100/021289

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด3 Kw 
SK32-R2150U-100L/40NORD จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4185 47021290 วศ.คล.
05.47/12061100/021290

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 
7.5Kn.SK42R210U-132M/4NOR จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4186 47021291 วศ.คล.
05.47/12061100/021291

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์ควบคุมรอยมอเตอร์ SK7501FCT จ านวน 1
 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4187 47021293 วศ.คล.
05.47/12061100/021293

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์ตรวจวดับิดของเพลาอ านวยก าลงั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4188 47021294 วศ.คล.
05.47/12061100/021294

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์ตรวจวดัแรงฉุดลากทา้ยรถแทรกเตอร์ 
จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4189 47021295 วศ.คล.
05.47/12061100/021295

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด ชุดเตาอบวดัความช่ืน จ านวน 1 เคร่ือง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4190 47021296 วศ.คล.
05.47/12061100/021296

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ Pentium จ านวน 1 
เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4191 47021297 วศ.คล.
05.47/12061100/021297

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ V1037AP จ านวน 1 
เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4192 47021298 วศ.คล.
05.47/12061100/021298

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด ขาตั้งกลอ้งพร้อมแทน่กลอ้ง S210 Vertex จ านวน 1
 อนั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4193 47021299 วศ.คล.
05.47/12061100/021299

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด กล่องบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม DSC-P8 Sony 
จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4194 47021300 วศ.คล.
05.47/12061100/021300

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด เคร่ืองส าเนาภาคดิจิตอล 2448CS Mustex จ านวน 1 
เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4195 47021301 วศ.คล.
05.47/12061100/021301

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด ซอฟแวร์ช่วยในการวิจยัและประมวลผลดา้น
จกัรกล ANS จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4196 47021302 วศ.คล.
05.47/12061100/021302

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRANE จ านวน 1 เคร่ือง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4197 47021303 วศ.คล.
05.47/12061100/021303

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ARD160Power จ านวน 1 เคร่ือง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

4198 47025423 วศ.คล.
02.47/12061100/025423

ชุดเคร่ืองมือปฏิบติัการวิศวกรรมเคร่ืองมือกล ยีห่อ้
 BOSCH รุ่น SNAP IN

ยีห่อ้ Bosch รุ่น SNAP IN ประกอบดว้ย แผงจบัยดึ
อุปกรณ์ชนิดร่องอลูมิเนียม , ชุดป๊ัมลม, วาวล์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-พ.ย.-57 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

4199 47025485 วศ.คล.
03.47/12061100/025485

เคร่ืองวดัความเร็วการจราจร ULTRA LYTE S/N 
UXO18064

เคร่ืองวดัความเร็วการจราจร ULTRA LYTE รุ่น 
ศธ120 S/N UXO18064

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-มี.ค.-52 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1



4200 48015134 วศ.
xx.99.48/12061100/015134

ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้
การแทนท่ีของทราย

ชุดทดสอบความหนาแน่นของดินในสนามโดยใช้
การแทนท่ีของทราย ยีห่อ้ STS, Humbold

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-พ.ค.-48 พร้อมใชง้าน              70,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4201 48015135 วศ.
xx.99.48/12061100/015135

ชุดทดสอบหาค่าแรงเสียดทานและแรงตา้นการกด
ของดินในสนาม

ชุดทดสอบหาค่าแรงเสียดทานและแรงตา้นการกด
ของดินในสนาม ยีห่อ้ a.p.v.d.berg

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06 กรกฏาคม 
2548

พร้อมใชง้าน            799,300.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4202 48015136 วศ.คล.
04.48/12061100/015136

เคร่ืองวดัค่าความเร่ืองแสงของวสัดุ ยีห่อ้ 
PderkinEimer รุ่น LS-55

เคร่ืองวดัค่าความเร่ืองแสงของวสัดุ ยีห่อ้ Pderkin 
Eimer รุ่น LS-55 ประกอบดว้ย 1.เคร่ืองวดัค่าฯ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           950,000.00 เคมี 1

4203 48015137 วศ.
xx.99.48/12061100/015137

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4204 48015138 วศ.
xx.99.48/12061100/015138

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4205 48015139 วศ.
xx.99.48/12061100/015139

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4206 48015140 วศ.
xx.99.48/12061100/015140

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4207 48015141 วศ.
xx.99.48/12061100/015141

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4208 48015142 วศ.
xx.99.48/12061100/015142

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4209 48015143 วศ.
xx.99.48/12061100/015143

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4210 48015144 วศ.
xx.99.48/12061100/015144

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4211 48015145 วศ.
xx.99.48/12061100/015145

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4212 48015146 วศ.
xx.99.48/12061100/015146

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4213 48015147 วศ.
xx.99.48/12061100/015147

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4214 48015148 วศ.
xx.99.48/12061100/015148

ชุดโสตทศันศึกษา ไมโครโพนมือถือแบบมีสาย TMJ MOD.WM--350
 พร้อมสายยาว 10 เมตร

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4215 48015150 วศ.
xx.99.48/12060400/015150

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ KOMAX TTB 285 DA-2 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,700.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4216 48015151 วศ.
xx.99.48/12060400/015151

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ KOMAX TTB 285 DA-2 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,700.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4217 48015152 วศ.
xx.99.48/12060400/015152

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ KOMAX TTB 285 DA-2 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,700.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4218 48015153 วศ.
xx.99.48/12060400/015153

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา เคร่ืองฉายภาพขา้มศรีษะ KOMAX TTB 285 DA-2 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,700.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4219 48015154 วศ.
xx.99.48/12060400/015154

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา เคร่ืองเล่นและบนัทึก DVD PANASONIC 
MOD.DMR-E 85H

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             40,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4220 48015155 วศ.
xx.99.48/12060400/015155

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา จอรับภาพ RAZR 60x80"พร้อมติดตั้ง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



4221 48015156 วศ.
xx.99.48/12060400/015156

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา จอรับภาพ RAZR 60x80"พร้อมติดตั้ง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4222 48015157 วศ.
xx.99.48/12060400/015157

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา จอรับภาพ RAZR 60x80"พร้อมติดตั้ง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4223 48015158 วศ.
xx.99.48/12060400/015158

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา จอรับภาพ RAZR 60x80"พร้อมติดตั้ง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4224 48015159 วศ.
xx.99.48/12060400/015159

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา จอรับภาพ RAZR 60x80"พร้อมติดตั้ง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4225 48015160 วศ.
xx.99.48/12061100/015160

เคร่ืองตกตะกอนดว้ยแรงเหว่ียง เคร่ืองตกตะกอนดว้ยแรงเหว่ียง Model 16M ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             99,850.00 โยธำ 1

4226 48015161 วศ.
xx.99.48/12061100/015161

ชุดเคร่ืองมือแยกโปรตีนดว้ยกระแสไฟฟ้า ชุดเคร่ืองมือแยกโปรตีนดว้ยกระแสไฟฟ้า Model 
V16-2

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

01-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              99,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4227 48015162 วศ.
xx.99.48/12061100/015162

ชุดปิเปตอตัโนมติั ชุดปิเปตอตัโนมติั Model 
P3960-2,P3960-100,P3960-200,P3960-200,P3960-

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              99,890.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4228 48015163 วศ.
xx.99.48/12061100/015163

ชุดส าหรับดึงชุดงานมาตรฐานของพลาสติก
วิศวกรรม

ชุดส าหรับดึงชุดงานมาตรฐานของพลาสติก
วิศวกรรม รุ่น SBL-Skn ยีห่อ้ Shimadazu

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13-มิ.ย.-48 พร้อมใชง้าน            138,672.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4229 48015164 วศ.
xx.99.48/12061100/015164

ฝักบวัฉุกเฉิน ฝักบวัฉุกเฉิน ยีห่อ้ LEADER รุ่น ES-901,FE-991 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ส.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4230 48015165 วศ.
xx.99.48/12061100/015165

ฝักบวัฉุกเฉิน ฝักบวัฉุกเฉิน ยีห่อ้ LEADER รุ่น ES-901,FE-991 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ส.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4231 48015166 วศ.คล.
04.48/12061100/015166

อุปกรณ์วดัความเคน้ดว้ยแสง อุปกรณ์วดัความเคน้ดว้ยแสงยีห่อ้ VISHAY 
PHOTOSTRESS

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

        1,447,710.00 เคมี 1

4232 48015167 วศ.คล.
02.48/12061000/015167

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับหอ้ง
บรรยายและสมันา

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับหอ้ง
บรรยายและสมันา

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 09-ก.พ.-48 พร้อมใชง้าน              34,989.00 อุตสำหกำร 1

4233 48015168 วศ.
xx.99.48/12061000/015168

ชุดโปรแกรมช่วยในการด าเนินการทางวิศวกรรม
เคมี

ชุดโปรหแกรมช่วยในการด าเนินการทางวิศวกรรม
เคมี

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

22-มี.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             65,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4234 48015169 วศ.
xx.99.48/12061000/015169

ชุดอุปกรณ์โสตทศันศึกษา 1 ชุด คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ COMPAQ PRESARIO v 
1003 Ad พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

06-พ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             58,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4235 48015170 วศ.
xx.99.48/12060300/015170

เคร่ือง ารองไฟ 200VA เคร่ือง ารองไฟ 200VA ยีห่อ้ "SOCOMBC" รุ่น 
SE2000 หมายเลขเคร่ือง SOCOMA530230022-B

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 16-พ.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             23,754.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4236 48015171 วศ.
xx.99.48/12061000/015171

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง ยีห่อ้ IBM ThinkPad R51

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

01-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             68,159.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4237 48015172 วศ.
xx.99.48/12061000/015172

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง ยีห่อ้ IBM ThinkPad R51

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

01-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             68,159.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4238 48015173 วศ.
xx.99.48/12061000/015173

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง ยีห่อ้ IBM ThinkPad R51

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

01-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             68,159.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4239 48015174 วศ.
xx.99.48/12061000/015174

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง ยีห่อ้ IBM ThinkPad R51

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

01-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             68,159.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4240 48015175 วศ.
xx.99.48/12061000/015175

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานค านวนแบบ
สมรรถนะสูง ยีห่อ้ IBM ThinkPad R51

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

01-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             68,159.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4241 48015246 วศ.คล.
02.48/12061000/015246

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ (รหสั 34) โปรแกรมทางดา้นการออกแบบการดทดลอง 
Fusion Pro (Design of Experiment Program) ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             53,500.00 อุตสำหกำร 1



4242 48015247 วศ.คล.
02.48/12061000/015247

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ (รหสั 35) โปรแกรมทางดา้นการจดัการตามโครงการส าหรับ
สถานศึกษา ยีห่อ้ Microsofoot รุ่น Project 2003

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,750.00 อุตสำหกำร 1

4243 48015248 วศ.คล.
02.48/12061000/015248

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ (รหสั 36) ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ 
ยีห่อ้ HP/Pavillion/a10521 S/N Tht51416JC

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,100.00 อุตสำหกำร 1

4244 48015249 วศ.คล.
02.48/12061000/015249

โปรแกรมส าเร็จรูปวิศวกรรมการจดัการ (รหสั 37) ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศความเร็วสุง Sever พร้อม
 โปรแกรม Windowx 2003

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           289,649.00 อุตสำหกำร 1

4245 48015276 วศ.
xx.99.48/12061000/015276

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับหอ้
ปฏิบติัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับหอ้
ปฏิบติัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

31-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 อุตสำหกำร 1

4246 48015277 วศ.
xx.99.48/12061000/015277

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับหอ้
ปฏิบติัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับหอ้
ปฏิบติัการทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

31-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 อุตสำหกำร 1

4247 48015278 วศ.
xx.99.48/12061000/015278

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน หน่วย
ประมวลผล (CPU) Intel Pentium 4 2.8A

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

30-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,680.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4248 48015279 วศ.
xx.99.48/12061000/015279

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน หน่วย
ประมวลผล (CPU) Intel Pentium 4 2.8A

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

30-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,680.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4249 48015280 วศ.
xx.99.48/12061000/015280

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน หน่วย
ประมวลผล (CPU) Intel Pentium 4 2.8A

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

30-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,680.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4250 48015281 วศ.
xx.99.48/12061000/015281

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน หน่วย
ประมวลผล (CPU) Intel Pentium 4 2.8A

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

30-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,680.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4251 48015282 วศ.
xx.99.48/12061000/015282

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน หน่วย
ประมวลผล (CPU) Intel Pentium 4 2.8A

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

30-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,680.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4252 48015283 วศ.
xx.99.48/12061000/015283

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน ชุดเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับส านกังาน หน่วย
ประมวลผล (CPU) Intel Pentium 4 2.8A

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

30-มิ.ย.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,680.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4253 48015284 วศ.คล.
14.48/12061000/015284

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ Brother รุ่น HL-6050DN 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ Brother รุ่น HL-6050DN ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 01-ต.ค.-52 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                    25.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

4254 48015285 วศ.
xx.99.48/12061000/015285

ชุดอุปกรณ์ออกแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แบบพกพาได ้ยีห่อ้ ไอบีเอ็ม รุ่น อาร์ 51 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-ส.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             75,970.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4255 48015286 วศ.
xx.99.48/12061000/015286

ชุดอุปกรณ์ออกแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แบบพกพาได ้ยีห่อ้ ไอบีเอ็ม รุ่น อาร์ 51 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-ส.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             75,970.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4256 48015287 วศ.
xx.99.48/12061000/015287

ชุดอุปกรณ์ออกแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์แบบตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ เอ็น แอนด ์ที รุ่น เซ
เลอรอน 2.6

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-ส.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             18,040.40 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4257 48015288 วศ.
xx.99.48/12061100/015288

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ ชุดควบคุมทางอุตสาหการ รุ่น CPM2A AND 
TRAINING KIT ยีห่อ้ OMRON

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           259,475.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4258 48015289 วศ.
xx.99.48/12061100/015289

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ บอร์ดประมวลผลสญัญาณควบคุมแบบดิจิตอล รุ่น
 DM300020 ยีห่อ้ MICROCHIP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             16,799.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4259 48015290 วศ.
xx.99.48/12061100/015290

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ บอร์ดประมวลผลสญัญาณควบคุมแบบดิจิตอล รุ่น
 DM300020 ยีห่อ้ MICROCHIP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             16,799.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4260 48015291 วศ.
xx.99.48/12061100/015291

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ บอร์ดประมวลผลสญัญาณควบคุมแบบดิจิตอล รุ่น
 DM300020 ยีห่อ้ MICROCHIP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             16,799.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4261 48015292 วศ.
xx.99.48/12061100/015292

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ โมดูลควบคุมมอเตอร์ รุ่น DM300021 ยีห่อ้ 
MICROCHIP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             39,055.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4262 48015293 วศ.
xx.99.48/12061100/015293

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ โมดูลควบคุมมอเตอร์ รุ่น DM300021 ยีห่อ้ 
MICROCHIP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             39,055.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4263 48015294 วศ.
xx.99.48/12061100/015294

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ โมดูลควบคุมมอเตอร์ รุ่น DM300021 ยีห่อ้ 
MICROCHIP

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             39,055.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4264 48015295 วศ.
xx.99.48/12061100/015295

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล รุ่น OX7104-CK 
ยีห่อ้ METRIX

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           260,687.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4265 48015296 วศ.
xx.99.48/12061100/015296

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล รุ่น OX7104-CK 
ยีห่อ้ METRIX

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           260,687.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4266 48015297 วศ.
xx.99.48/12061100/015297

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล รุ่น OX7104-CK 
ยีห่อ้ METRIX

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           260,687.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4267 48015298 วศ.
xx.99.48/12061100/015298

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ ชุดโปรแกรมประมวลผล PSCAD V4 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             53,232.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4268 48015299 วศ.
xx.99.48/12061000/015299

ชุดควบคุมทางอุตสาหการ โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล LIVE WIRE 
2 POST PROCEING, MINITOBA HVDC 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,750.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4269 48015300 วศ.คล.
03.48/12061100/015300

ชุดเคร่ืองมือถ่ายภาพปริมาณการจราจร จ านวน 1 
ชุด

อุปกรณ์ประมวลผลการจราจร ยีห่อ้ AUTOSCOPE
 รุ่น RACKVISION SUSTEM-16

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           420,510.00 โยธำ 1

4270 48015301 วศ.คล.
03.48/12061100/015301

ชุดเคร่ืองมือถ่ายภาพปริมาณการจราจร จ านวน 1 
ชุด

ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าจราจร คุณลกัษณะของ
ระบบ ยีห่อ้ SIEMENS รุ่น Remote 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           138,030.00 โยธำ 1

4271 48015302 วศ.คล.
03.48/12061100/015302

ชุดเคร่ืองมือถ่ายภาพปริมาณการจราจร จ านวน 1 
ชุด

ชุดควบคุมสญัญาณ าฟจราจร ยีห่อ้ SIEMENS รุ่น 
ST800

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           374,500.00 โยธำ 1

4272 48015303 วศ.คล.
03.48/12061100/015303

ชุดเคร่ืองมือถ่ายภาพปริมาณการจราจร จ านวน 1 
ชุด

ชุดแสดงผลของระบบสญัญาณไฟจราจร ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,100.00 โยธำ 1

4273 48015304 วศ.
xx.99.48/12061100/015304

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับก่ารค านวนการสร้าง
แบบจ าลองทางดา้นวิศวกรรมต่างๆZMATLAB)

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับก่ารค านวนการสร้าง
แบบจ าลองทางดา้นวิศวกรรมต่างๆZMATLAB)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

17-ส.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           220,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4274 48015305 วศ.คล.
99.48/12061100/015305

ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัความเคน้ดว้ยการเคลือบผิว แผน่ Circular Wave Plate ยีห่อ้ KNIGHT 
OPTICAL รุ่น CIRCULAAR POLARISERS

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน            104,432.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4275 48015306 วศ.คล.
99.48/12061100/015306

ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัความเคน้ดว้ยการเคลือบผิว ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนตเ์อลิเมนต ์
ยีห่อ้ ALGOR รุ่น MULTIPHYSICS

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน            385,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4276 48015307 วศ.
xx.99.48/12061100/015307

ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัความเคน้ดว้ยการเคลือบผิว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Computer P4-2.66 GHz ครุภณัฑ ์
การศึกษา

24-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน              42,800.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4277 48015308 วศ.
xx.99.48/12061100/015308

ตูดู้ดควนั ตูดู้ดควนัยีห่อ้ FLEXLAB รุ่น FH120 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน            248,666.67 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4278 48015309 วศ.
xx.99.48/12061100/015309

ตูดู้ดควนั ตูดู้ดควนัยีห่อ้ FLEXLAB รุ่น FH120 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน            248,666.67 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4279 48015310 วศ.
xx.99.48/12061100/015310

ตูดู้ดควนั ตูดู้ดควนัยีห่อ้ FLEXLAB รุ่น FH120 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

16-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน            248,666.67 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4280 247400 48015311 วศ.
xx.99.48/12060100/015311

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4281 247402 48015312 วศ.
xx.99.48/12060100/015312

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4282 247403 48015313 วศ.
xx.99.48/12060100/015313

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4283 247405 48015314 วศ.
xx.99.48/12060100/015314

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4284 247407 48015315 วศ.
xx.99.48/12060100/015315

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4285 247409 48015316 วศ.
xx.99.48/12060100/015316

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4286 247411 48015317 วศ.
xx.99.48/12060100/015317

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4287 247413 48015318 วศ.
xx.99.48/12060100/015318

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4288 247415 48015319 วศ.
xx.99.48/12060100/015319

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4289 247418 48015320 วศ.
xx.99.48/12060100/015320

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4290 247420 48015321 วศ.
xx.99.48/12060100/015321

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4291 247422 48015322 วศ.
xx.99.48/12060100/015322

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4292 247424 48015323 วศ.
xx.99.48/12060100/015323

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4293 247425 48015324 วศ.
xx.99.48/12060100/015324

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4294 247427 48015325 วศ.
xx.99.48/12060100/015325

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4295 247429 48015326 วศ.
xx.99.48/12060100/015326

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4296 247431 48015327 วศ.
xx.99.48/12060100/015327

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4297 247433 48015328 วศ.
xx.99.48/12060100/015328

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4298 247435 48015329 วศ.
xx.99.48/12060100/015329

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4299 247437 48015330 วศ.
xx.99.48/12060100/015330

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4300 247438 48015331 วศ.
xx.99.48/12060100/015331

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4301 247440 48015332 วศ.
xx.99.48/12060100/015332

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4302 247442 48015333 วศ.
xx.99.48/12060100/015333

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4303 247444 48015334 วศ.
xx.99.48/12060100/015334

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4304 247446 48015335 วศ.
xx.99.48/12060100/015335

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4305 247515 48015336 วศ.
xx.99.48/12060100/015336

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4306 2474517 48015337 วศ.
xx.99.48/12060100/015337

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4307 247519 48015338 วศ.
xx.99.48/12060100/015338

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4308 247520 48015339 วศ.
xx.99.48/12060100/015339

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4309 247521 48015340 วศ.
xx.99.48/12060100/015340

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4310 247522 48015341 วศ.
xx.99.48/12060100/015341

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4311 247523 48015342 วศ.
xx.99.48/12060100/015342

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4312 247524 48015343 วศ.
xx.99.48/12060100/015343

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4313 247525 48015344 วศ.
xx.99.48/12060100/015344

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4314 247526 48015345 วศ.
xx.99.48/12060100/015345

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4315 247527 48015346 วศ.
xx.99.48/12060100/015346

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4316 247528 48015347 วศ.
xx.99.48/12060100/015347

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4317 247529 48015348 วศ.
xx.99.48/12060100/015348

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4318 247530 48015349 วศ.
xx.99.48/12060100/015349

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4319 247531 48015350 วศ.
xx.99.48/12060100/015350

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4320 247532 48015351 วศ.
xx.99.48/12060100/015351

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4321 247533 48015352 วศ.
xx.99.48/12060100/015352

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4322 247534 48015353 วศ.
xx.99.48/12060100/015353

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4323 247535 48015354 วศ.
xx.99.48/12060100/015354

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4324 247536 48015355 วศ.
xx.99.48/12060100/015355

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4325 247537 48015356 วศ.
xx.99.48/12060100/015356

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4326 247539 48015357 วศ.
xx.99.48/12060100/015357

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4327 247541 48015358 วศ.
xx.99.48/12060100/015358

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4328 247543 48015359 วศ.
xx.99.48/12060100/015359

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4329 247545 48015360 วศ.
xx.99.48/12060100/015360

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 รับประกนั
 1ปี ค.48(ตกลงราคา) (อา้งถึงใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 

เคร่ืองรับโทรศพัท ์REACH รุ่น CP-118 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ม.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  398.99 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4330 48015361 วศ.
xx.99.48/12060100/015361

ตูเ้อนกประสงค์ ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บานเปิด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.พ.-48 พร้อมใชง้าน                2,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4331 48015362 วศ.
xx.99.48/12060100/015362

ตูเ้อนกประสงค์ ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.พ.-48 พร้อมใชง้าน                2,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4332 48015363 วศ.
xx.99.48/12060100/015363

ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4333 48015364 วศ.
xx.99.48/12060100/015364

ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4334 48015365 วศ.
xx.99.48/12060100/015365

ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4335 48015366 วศ.
xx.99.48/12060100/015366

ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4336 48015367 วศ.
xx.99.48/12060100/015367

ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ตูเ้ก็บหนงัสือ รุ่น CH-820 ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4337 48015368 วศ.
xx.99.48/12060100/015368

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี รุ่น NTC-3060,NP-04C สวิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4338 48015369 วศ.
xx.99.48/12060100/015369

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี รุ่น NTC-3060,NP-04C สวิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4339 48015370 วศ.
xx.99.48/12060100/015370

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี รุ่น NTC-3060,NP-04C สวิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4340 48015371 วศ.
xx.99.48/12060100/015371

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี รุ่น NTC-3060,NP-04C สวิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4341 48015372 วศ.
xx.99.48/12060100/015372

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี รุ่น NTC-3060,NP-04C สวิง ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-มี.ค.-48 พร้อมใชง้าน              37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4342 48015373 วศ.
xx.99.48/12060100/015373

โตะ๊เกา้อ้ีสมันาส าหรับวิทยากร โตะ๊เกา้อ้ีสมันาส าหรับวิทยากร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

22-เม.ย.-48 พร้อมใชง้าน              15,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4343 48015374 วศ.
xx.99.48/12060100/015374

โทรศพัทไ์ร้สาย PANASONIC MOD.KX-TG 2240 โทรศพัทไ์ร้สาย PANASONIC MOD.KX-TG 
2240พร้อมแบตเอตร่ีส ารอง 1 กอ้น

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4344 48015374 วศ.
xx.99.48/12060100/015374

โทรศพัทไ์ร้สาย PANASONIC MOD.KX-TG 2240 โทรศพัทไ์ร้สาย PANASONIC MOD.KX-TG 
2240พร้อมแบตเอตร่ีส ารอง 1 กอ้น

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4345 48015432 วศ.
xx.99.48/12060100/015432

โตะ๊ปฏิบติัการเคมี ยีห่อ้ FLEXLAB รุ่น B โตะ๊ปฏิบติัการเคมี ยีห่อ้ FLEXLAB รุ่น B ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

16-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน            150,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4346 48015435 วศ.
xx.99.48/12060100/015435

ตูอ้บดิน ตูอ้บดิน รุ่น FD240 ยีห่อ้ Binder ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-มิ.ย.-48 พร้อมใชง้าน            127,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4347 48015436 วศ.
xx.99.48/12060100/015436

ตูอ้บดิน เตาเผาอุณหภูมิสูง รุ่น ELF11/14/201 ยีห่อ้ Carbolite ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-มิ.ย.-48 พร้อมใชง้าน            110,000.00 โยธำ 1

4348 48015437 วศ.คล.
04.48/12060100/015437

เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบทอ่ เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบทอ่ รุ่น PTF 12/75/450 ยีห่อ้
 Protherm

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 06 กรกฏาคม 
2548

พร้อมใชง้าน            199,020.00 เคมี 1

4349 48015438 วศ.
xx.99.48/12060100/015438

ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัความเคน้ดว้ยการเคลือบผิว เคร่ืองขดัจานเดียว ยีห่อ้ KVL.Pol-101 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน              74,900.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4350 247391 48015439 วศ.
xx.99.48/12060100/015439

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4351 247392 48015440 วศ.
xx.99.48/12060100/015440

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4352 247394 48015441 วศ.
xx.99.48/12060100/015441

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4353 247396 48015442 วศ.
xx.99.48/12060100/015442

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4354 247398 48015443 วศ.
xx.99.48/12060100/015443

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4355 247504 48015444 วศ.
xx.99.48/12060100/015444

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4356 247506 48015445 วศ.
xx.99.48/12060100/015445

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4357 247508 48015446 วศ.
xx.99.48/12060100/015446

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4358 247511 48015447 วศ.
xx.99.48/12060100/015447

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4359 247513 48015448 วศ.
xx.99.48/12060100/015448

ชุดโครงเหล็ก 10 ชุด รับประกนั 1 ปี ค.48 (ตกลง
ราคา) -เป็นโครงเหล็กอเนกประสงค ์ส าหรับงาน

เป็นโครงเหล็กเอนกประสงค ์ส าหรับงานดา้น
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               7,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4360 48015449 วศ.คล.
03.48/12061100/015449

เคร่ืองจ้ีคอนกรีต ยีห่อ้ BERGIN (เคร่ืองท่ี 1) เคร่ืองจ้ีคอนกรีต ยีห่อ้ BERGIN (เคร่ืองท่ี 1) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ม.ค.-48 พร้อมใชง้าน              17,120.00 โยธำ 1

4361 48015450 วศ.คล.
03.48/12061100/015450

เคร่ืองจ้ีคอนกรีต ยีห่อ้ BERGIN (เคร่ืองท่ี 2) เคร่ืองจ้ีคอนกรีต ยีห่อ้ BERGIN (เคร่ืองท่ี 2 ) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-ม.ค.-48 พร้อมใชง้าน              17,120.00 โยธำ 1

4362 48015451 วศ.
xx.99.48/12060400/015451

ฃุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย ตุเ้ก็บอุปกรณ์เคร่ืองเสียงพร้อมฝาหนา้ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               8,560.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4363 48015452 วศ.
xx.99.48/12060400/015452

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA VM-2240 เคร่ืองขยายเสียง 5 โซน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             25,038.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4364 48015453 วศ.
xx.99.48/12060400/015453

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA DM-1200 ไมโครโพนพร้อมสายยาว 12 เมตร ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,979.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4365 48015454 วศ.
xx.99.48/12060400/015454

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA DM-1200 ไมโครโพนพร้อมสายยาว 12 เมตร ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,979.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4366 48015455 วศ.
xx.99.48/12060400/015455

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4367 48015456 วศ.
xx.99.48/12060400/015456

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4368 48015457 วศ.
xx.99.48/12060400/015457

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4369 48015458 วศ.
xx.99.48/12060400/015458

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4370 48015459 วศ.
xx.99.48/12060400/015459

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4371 48015460 วศ.
xx.99.48/12060400/015460

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4372 48015461 วศ.
xx.99.48/12060400/015461

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4373 48015462 วศ.
xx.99.48/12060400/015462

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4374 48015463 วศ.
xx.99.48/12060400/015463

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4375 48015464 วศ.
xx.99.48/12060400/015464

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4376 48015465 วศ.
xx.99.48/12060400/015465

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA CM-760+CP-73ล าโพงติดเพดาน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  428.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4377 48015466 วศ.
xx.99.48/12060400/015466

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA BS-1030B ล าโพงติดผนงั ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,904.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4378 48015467 วศ.
xx.99.48/12060400/015467

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA BS-1030B ล าโพงติดผนงั ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,904.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4379 48015468 วศ.
xx.99.48/12060400/015468

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA BS-1030B ล าโพงติดผนงั ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,904.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4380 48015469 วศ.
xx.99.48/12060400/015469

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA BS-1030B ล าโพงติดผนงั ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,904.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4381 48015470 วศ.
xx.99.48/12060400/015470

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA BS-1030B ล าโพงติดผนงั ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,904.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4382 48015471 วศ.
xx.99.48/12060400/015471

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA BS-1030B ล าโพงติดผนงั ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,904.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4383 48015472 วศ.
xx.99.48/12060400/015472

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WT4820 เคร่ืองรับสญัญาณชนิด 2 ช่อง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,825.25 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4384 48015473 วศ.
xx.99.48/12060400/015473

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WT4820 เคร่ืองรับสญัญาณชนิด 2 ช่อง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,825.25 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4385 48015474 วศ.
xx.99.48/12060400/015474

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WT4820 เคร่ืองรับสญัญาณชนิด 2 ช่อง ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,825.25 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4386 48015475 วศ.
xx.99.48/12060400/015475

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WM4220 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,659.85 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4387 48015476 วศ.
xx.99.48/12060400/015476

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WM4220 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,659.85 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4388 48015477 วศ.
xx.99.48/12060400/015477

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WA-4310 ไมโครโฟนสายแบบหนีบปกเส้ือ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,657.75 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4389 48015478 วศ.
xx.99.48/12060400/015478

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WA-4310 ไมโครโฟนสายแบบหนีบปกเส้ือ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               3,657.75 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4390 48015479 วศ.
xx.99.48/12060400/015479

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WM-4310H ไมโครโฟนไร้สายแบบครอบ
ศรีษะ

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,703.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4391 48015480 วศ.
xx.99.48/12060400/015480

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WM-4310H ไมโครโฟนไร้สายแบบครอบ
ศรีษะ

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,703.10 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4392 48015481 วศ.
xx.99.48/12060400/015481

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WTU-4800 ภาครับสญัญาณไมโครโฟน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,868.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4393 48015482 วศ.
xx.99.48/12060400/015482

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WTU-4800 ภาครับสญัญาณไมโครโฟน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,868.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4394 48015483 วศ.
xx.99.48/12060400/015483

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WTU-4800 ภาครับสญัญาณไมโครโฟน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,868.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4395 48015484 วศ.
xx.99.48/12060400/015484

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WTU-4800 ภาครับสญัญาณไมโครโฟน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,868.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4396 48015485 วศ.
xx.99.48/12060400/015485

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WTU-4800 ภาครับสญัญาณไมโครโฟน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,868.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4397 48015486 วศ.
xx.99.48/12060400/015486

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย TOA WTU-4800 ภาครับสญัญาณไมโครโฟน ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ธ.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,868.50 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4398 48015487 วศ.
xx.99.48/12061100/015487

เคร่ืองฉาย LCD Projector เคร่ืองฉาย LCD Projector ยีห่อ้ SANYO รุ่น 
PLC-SU51 พร้อมติดตั้ง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

21-ต.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           119,947.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4399 48015488 วศ.คล.
03.48/12061100/015488

ชุดเคร่ืองมือตรวจมลพิษทางเสียงจากรถยนต์ ชุดเคร่ืองมือตรวจมลพิษทางเสียงจากรถยนต์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ต.ค.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           438,700.00 โยธำ 1

4400 48015489 วศ.
xx.99.48/12061100/015489

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDSDSK 6713 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4401 48015490 วศ.
xx.99.48/12061100/015490

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDSDSK 6713 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4402 48015491 วศ.
xx.99.48/12061100/015491

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDSDSK 6713 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4403 48015492 วศ.
xx.99.48/12061100/015492

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDSDSK 6713 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4404 48015493 วศ.
xx.99.48/12061100/015493

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDSDSK 6713 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4405 48015494 วศ.
xx.99.48/12061100/015494

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS EZ2812 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4406 48015495 วศ.
xx.99.48/12061100/015495

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS EZ2812 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4407 48015496 วศ.
xx.99.48/12061100/015496

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS EZ2812 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4408 48015497 วศ.
xx.99.48/12061100/015497

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS EZ2812 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4409 48015498 วศ.
xx.99.48/12061100/015498

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS EZ2812 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4410 48015499 วศ.
xx.99.48/12061100/015499

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS EZ2812 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4411 48015500 วศ.
xx.99.48/12061100/015500

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS EZ2812 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4412 48015501 วศ.
xx.99.48/12061100/015501

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS CCSALL-1 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4413 48015502 วศ.
xx.99.48/12061100/015502

ชุดทดลองประมวลผลสญัญาณดิจิตอล TMDS CCS 2000-1 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

13 กรกฏาคม 
2548

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             37,878.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4414 48015503 วศ.คล.
02.48/12061100/015503

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูปทางา้นวิศวกรรมการจดัการ โปรแกรมทางดา้นออกแบบการทดลอง Fusion 
Pro(Design of Experiment Program) ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06-ต.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             53,500.00 อุตสำหกำร 1

4415 48015504 วศ.คล.
02.48/12061100/015504

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูปทางา้นวิศวกรรมการจดัการ โปรแกรมทางดา้นการจดัการโครงสร้างส าหรับ
สถานศึกษา ยีห่อ้ Microsoft รุ่นProject 2003

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06-ต.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,750.00 อุตสำหกำร 1

4416 48015505 วศ.คล.
02.48/12061000/015505

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูปทางา้นวิศวกรรมการจดัการ ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 06-ต.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             32,100.00 อุตสำหกำร 1

4417 48015506 วศ.คล.
02.48/12061000/015506

ชุดโปรแกรมส าเร็จรูปทางา้นวิศวกรรมการจดัการ ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศความเร็วสูง 
Server2003English

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 06-ต.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           289,649.00 อุตสำหกำร 1

4418 48015507 วศ.คล.
02.48/12061100/015507

อุปกรณ์วดักระแสไฟฟ้าพร้อมชุดประมวลผล
ขอ้มูล (รหสั 1 )

อุปกรณ์วดักระแสไฟฟ้าพร้อมชุดประมวลผลขอ้มุล ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ต.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             99,510.00 อุตสำหกำร 1

4419 48015508 วศ.
xx.99.48/12061100/015508

ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัความเคน้ดว้ยการเคลือบผิว ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัความเคน้ดว้ยการเคลือบผิว ครุภณัฑ ์
การศึกษา

28-ส.ค.-48 พร้อมใชง้าน                           -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4420 48015510 วศ.
xx.11.48/12060100/015510

โตะ๊ท างาน โตะ๊ท างาน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-เม.ย.-48 พร้อมใชง้าน                4,750.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4421 48015511 วศ.
xx.11.48/12060100/015511

เกา้อ้ีพิมพดี์ด เกา้อ้ีพิมพดี์ด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-เม.ย.-48 พร้อมใชง้าน                   590.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4422 48015512 วศ.
xx.11.48/12060100/015512

เกา้อ้ีพิมพดี์ด เกา้อ้ีพิมพดี์ด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-เม.ย.-48 พร้อมใชง้าน                   590.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4423 48015513 วศ.
xx.11.48/12060100/015513

เกา้อ้ีพิมพดี์ด เกา้อ้ีพิมพดี์ด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-เม.ย.-48 พร้อมใชง้าน                   590.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4424 48015514 วศ.
xx.11.48/12060100/015514

เกา้อ้ีพิมพดี์ด เกา้อ้ีพิมพดี์ด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-เม.ย.-48 พร้อมใชง้าน                   590.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4425 48015515 วศ.
xx.12.48/12060100/015515

บอร์ติดประกาศ บอร์ติดประกาศ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

07-มิ.ย.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             20,220.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4426 48015516 วศ.
xx.12.48/12060100/015516

บอร์ติดประกาศ บอร์ติดประกาศ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

07-มิ.ย.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             20,220.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4427 48015517 วศ.
xx.12.48/12060100/015517

ตูก้ระจกส าหรับโชวผ์ลงานนกัศึกษา ตูก้ระจกส าหรับโชวผ์ลงานนกัศึกษา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

07-มิ.ย.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,210.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4428 48015518 วศ.
xx.12.48/12061400/015518

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด แอมป์กีตาร์ PEAVY BANDITS 112 ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,000.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4429 48015519 วศ.
xx.12.48/12061400/015519

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1.2 แอมป์เบส Peavey TKO 115 ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             15,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4430 48015520 วศ.
xx.12.48/12061400/015520

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1.3 ล าโพง Records R15 (2 ตวั) ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               8,900.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1



4431 48015521 วศ.
xx.12.48/12061400/015521

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1.4 กีตาร์เบส Yamaha RBX170 ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,900.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4432 48015522 วศ.
xx.12.48/12061400/015522

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1.5 Mixer LTO รุ่น L-12 (ITALYX ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             10,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4433 48015523 วศ.
xx.12.48/12061400/015523

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1.6 PA Fine&Fine รุ่น Q450(USA) ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               7,300.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4434 48015524 วศ.
xx.12.48/12061400/015524

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1.7 ไมโครโฟน SHURE รุ่น PG58 ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,700.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4435 48015525 วศ.
xx.12.48/12061400/015525

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1.8 ไมโครโฟน Rider รุ่น DM-1068 ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,050.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4436 48015526 วศ.
xx.12.48/12061400/015526

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 1.8 ไมโครโฟน Rider รุ่น DM-1068 ครุภณัฑด์นตรี 26-ส.ค.-48 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,050.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4437 48015528 วศ.
xx.11.48/12060100/015528

เคร่ืงโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ เคร่ืงโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์
 ยีห่อ้ Cannon รุ่น L2000 JKID09897

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24-ก.พ.-48 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             17,976.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4438 48022123 วศ.คล.
04.48/12061100/022123

เคร่ืองวดัความเรืองแสงของวสัดุ ยีห่อ้ Perkin Elmer
 รุ่น LS-55

เคร่ืองวดัความเรืองแสงของวสัดุ ยีห่อ้ Perkin Elmer
 รุ่น LS-55

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01-ส.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           950,000.00 เคมี 1

4439 48022977 วศ.คล.
02.48/12060400/022977

ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย จ านวน 1 ชุด ชุดเคร่ืองเสียงและไมคล์อย ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 22-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              27,528.00 อุตสำหกำร 1

4440 49011152 วศ.คล.
05.49/12061100/011152

ชุดปฏิบติัการ CNC เพ่ือการเรียนการสอน (1) 
ชุดฝึกเคร่ืองกลึงCNCพร้อมอุปกรณ์ (235938)

ชุดปฏิบติัการ CNC เพ่ือการเรียนการสอน ค.49(
สอบราคา) (1)ชุดฝึกเคร่ืองกลึงCNCพร้อมอุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-มิ.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           470,000.00 เคร่ืองกล 1

4441 49011153 วศ.คล.
05.49/12061100/011153

ชุดปฏิบติัการ CNC เพ่ือการเรียนการสอน (2) 
ชุดฝึกเคร่ืองกดัCNCพร้อมอุปกรณ์ (247349)

ชุดปฏิบติัการ CNC เพ่ือการเรียนการสอน ค.49(
สอบราคา) (2)ชุดฝึกเคร่ืองกดัCNCพร้อมอุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14-มิ.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           264,500.00 เคร่ืองกล 1

4442 49015545 วศ.คล.
03.49/12060100/015545

ฃุดวิเคราะห์ปริมาณจราจร ชุดเก็บขอ้มูลจราจรแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX I PLUS

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 22-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           150,000.00 โยธำ 1

4443 49015546 วศ.คล.
03.49/12060100/015546

ฃุดวิเคราะห์ปริมาณจราจร ชุดเก็บขอ้มูลจราจรแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX I PLUS

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 22-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           150,000.00 โยธำ 1

4444 49015547 วศ.คล.
03.49/12060100/015547

ฃุดวิเคราะห์ปริมาณจราจร ชุดเก็บขอ้มูลจราจรแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX I PLUS

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 22-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           150,000.00 โยธำ 1

4445 49015548 วศ.คล.
03.49/12061000/015548

ฃุดวิเคราะห์ปริมาณจราจร โปรแกรมวิเคาระห์ขอ้มูลทางจราจร ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX PLUS

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 22-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             80,000.00 โยธำ 1

4446 49015549 วศ.คล.
03.49/12060100/015549

ฃุดวิเคราะห์ปริมาณจราจร ชุดเก็บขิอมูลจราจรขนในสนาม ยีห่อ้ JAMAR รุ่น
 DB-400 พร้อม PETRAPRO

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 22-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             74,250.00 โยธำ 1

4447 49015550 วศ.คล.
03.49/12060100/015550

ฃุดวิเคราะห์ปริมาณจราจร ชุดเก็บขิอมูลจราจรขนในสนาม ยีห่อ้ JAMAR รุ่น
 DB-400 พร้อม PETRAPRO

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 22-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             74,250.00 โยธำ 1

4448 49015551 วศ.คล.
03.49/12060100/015551

ชุดวิเคราะห์ปริมาณจราจร ชุดวิเคราะห์ปริมาณจราจร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 22-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,000.00 โยธำ 1

4449 49015552 วศ.
xx.99.49/12061000/015552

โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม โปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

01-พ.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             53,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4450 49015555 วศ.
xx.99.49/12060100/015555

ชุดแสดงผลภายในเคร่ืองชัง่ ตวัเคร่ืองชัง่ ยีห่อ้ Metter - Toledo รุ่น XS204 S/N 
1127170339

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-พ.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           107,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4451 49015556 วศ.
xx.99.49/12060100/015556

ชุดแสดงผลภายในเคร่ืองชัง่ ชุดประมวลผล ยีห่อ้ แล็ปสเตชัน่ รุ่น Celeron ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-พ.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             12,840.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4452 49015557 วศ.คล.
05.49/12061000/015557

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใชป้ระกอบกบั ชุด
ปฏิบติัการ CNC

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ดีแอลเอส รุ่น แพนเทียม4
 3.0 GHz เคร่ืองท่ี 1/3

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,853.00 เคร่ืองกล 1

4453 49015558 วศ.คล.
05.49/12061000/015558

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใชป้ระกอบกบั ชุด
ปฏิบติัการ CNC

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ดีแอลเอส รุ่น แพนเทียม4
 3.0 GHz เคร่ืองท่ี 2/3

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,853.00 เคร่ืองกล 1

4454 49015559 วศ.คล.
05.49/12061000/015559

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใชป้ระกอบกบั ชุด
ปฏิบติัการ CNC

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ดีแอลเอส รุ่น แพนเทียม4
 3.0 GHz เคร่ืองท่ี 3/3

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,853.00 เคร่ืองกล 1

4455 49015560 วศ.คล.
05.49/12061000/015560

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใชป้ระกอบกบั ชุด
ปฏิบติัการ CNC

เคร่ืองพิมพสี์แบบเลเซอร์ ยีห่อ้ ซีร็อก รุ่น โดคูปร้ิน
 ซี 525 เอ เคร่ืองท่ี 1/1

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             16,585.00 เคร่ืองกล 1

4456 49015561 วศ.
xx.99.49/12061000/015561

ชุดประมววลผลส าหรับเคร่ืองก๊าซโครมาโตกราฟ ชุดประมววลผลส าหรับเคร่ืองก๊าซโครมาโตกราฟ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25-พ.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           150,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4457 49015562 วศ.
xx.99.49/12060100/015562

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือ ตูเ้ก็บเคร่ืองมือประกอบดว้ยชั้นวางเคร่ืองมือทาง
ไฟฟ้า

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

01-พ.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             97,500.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4458 49015563 วศ.คล.
02.49/12060300/015563

เคร่ืองไฟฉุกเฉิน AUTOLIGHT รุ่น AH 180 เคร่ืองไฟฉุกเฉิน AUTOLIGHT รุ่น AH 180 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 27-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,975.50 อุตสำหกำร 1

4459 49015564 วศ.คล.
02.49/12060300/015564

เคร่ืองไฟฉุกเฉิน AUTOLIGHT รุ่น AH 180 เคร่ืองไฟฉุกเฉิน AUTOLIGHT รุ่น AH 180 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 27-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,975.50 อุตสำหกำร 1

4460 49015565 วศ.
xx.99.49/12060400/015565

ชุดปฏิบติัการพ้ืนฐานในหอ้งปฏิบติัการอุตสาหการ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น 
SDP-950DXA

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

08-พ.ค.-49 พร้อมใชง้าน            103,790.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4461 49015566 วศ.
xx.99.49/12060400/015566

ชุดปฏิบติัการพ้ืนฐานในหอ้งปฏิบติัการอุตสาหการ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น 
SDP-950DXA

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

08-พ.ค.-49 พร้อมใชง้าน            103,790.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4462 49015567 วศ.
xx.99.49/12060400/015567

ชุดปฏิบติัการพ้ืนฐานในหอ้งปฏิบติัการอุตสาหการ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ยีห่อ้ SAMSUNG รุ่น 
SDP-950DXA

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

08-พ.ค.-49 พร้อมใชง้าน            103,790.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4463 49015568 วศ.
xx.99.49/12060100/015568

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4464 49015569 วศ.
xx.99.49/12060100/015569

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4465 49015570 วศ.
xx.99.49/12060100/015570

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4466 49015571 วศ.
xx.99.49/12060100/015571

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4467 49015572 วศ.
xx.99.49/12060100/015572

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4468 49015573 วศ.
xx.99.49/12060100/015573

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4469 49015574 วศ.
xx.99.49/12060100/015574

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4470 49015575 วศ.
xx.99.49/12060100/015575

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4471 49015576 วศ.
xx.99.49/12060100/015576

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1

4472 49015577 วศ.
xx.99.49/12060100/015577

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูด้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น 
DR-215

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน         2,625,378.00 อุตสำหกำร 1



4473 49015578 วศ.
xx.99.49/12060100/015578

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4474 49015579 วศ.
xx.99.49/12060100/015579

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4475 49015580 วศ.
xx.99.49/12060100/015580

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4476 49015581 วศ.
xx.99.49/12060100/015581

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4477 49015582 วศ.
xx.99.49/12060100/015582

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4478 49015583 วศ.
xx.99.49/12060100/015583

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4479 49015584 วศ.
xx.99.49/12060100/015584

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4480 49015585 วศ.
xx.99.49/12060100/015585

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4481 49015586 วศ.
xx.99.49/12060100/015586

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4482 49015587 วศ.
xx.99.49/12060100/015587

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ล้ินชกั ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น D-744 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,910.40 อุตสำหกำร 1

4483 49015588 วศ.
xx.99.49/12060100/015588

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4484 49015589 วศ.
xx.99.49/12060100/015589

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4485 49015590 วศ.
xx.99.49/12060100/015590

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4486 49015591 วศ.
xx.99.49/12060100/015591

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4487 49015592 วศ.
xx.99.49/12060100/015592

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4488 49015593 วศ.
xx.99.49/12060100/015593

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4489 49015594 วศ.
xx.99.49/12060100/015594

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4490 49015595 วศ.
xx.99.49/12060100/015595

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4491 49015597 วศ.
xx.99.49/12060100/015597

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4492 49015598 วศ.
xx.99.49/12060100/015598

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4493 49015599 วศ.
xx.99.49/12060100/015599

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1



4494 49015600 วศ.
xx.99.49/12060100/015600

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4495 49015601 วศ.
xx.99.49/12060100/015601

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4496 49015602 วศ.
xx.99.49/12060100/015602

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4497 49015603 วศ.
xx.99.49/12060100/015603

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4498 49015604 วศ.
xx.99.49/12060100/015604

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4499 49015605 วศ.
xx.99.49/12060100/015605

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4500 49015606 วศ.
xx.99.49/12060100/015606

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4501 49015607 วศ.
xx.99.49/12060100/015607

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4502 49015608 วศ.
xx.99.49/12060100/015608

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4503 49015609 วศ.
xx.99.49/12060100/015609

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TP-08 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                1,046.46 อุตสำหกำร 1

4504 49015610 วศ.
xx.99.49/12060100/015610

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4505 49015611 วศ.
xx.99.49/12060100/015611

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4506 49015612 วศ.
xx.99.49/12060100/015612

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4507 49015613 วศ.
xx.99.49/12060100/015613

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4508 49015614 วศ.
xx.99.49/12060100/015614

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4509 49015615 วศ.
xx.99.49/12060100/015615

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4510 49015616 วศ.
xx.99.49/12060100/015616

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4511 49015617 วศ.
xx.99.49/12060100/015617

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4512 49015618 วศ.
xx.99.49/12060100/015618

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4513 49015619 วศ.
xx.99.49/12060100/015619

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4514 49015620 วศ.
xx.99.49/12060100/015620

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1



4515 49015621 วศ.
xx.99.49/12060100/015621

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4516 49015622 วศ.
xx.99.49/12060100/015622

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4517 49015623 วศ.
xx.99.49/12060100/015623

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4518 49015624 วศ.
xx.99.49/12060100/015624

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูเ้อกสารยีห่อ้ ไทพทั รุ่น SH-104 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,830.15 อุตสำหกำร 1

4519 49015625 วศ.
xx.99.49/12060100/015625

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ประชุม ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น CF-615,CF-151 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                7,383.00 อุตสำหกำร 1

4520 49015626 วศ.
xx.99.49/12060100/015626

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊ประชุม ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น CF-615,CF-151 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                7,383.00 อุตสำหกำร 1

4521 49015627 วศ.
xx.99.49/12060100/015627

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4522 49015628 วศ.
xx.99.49/12060100/015628

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4523 49015629 วศ.
xx.99.49/12060100/015629

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4524 49015630 วศ.
xx.99.49/12060100/015630

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4525 49015631 วศ.
xx.99.49/12060100/015631

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4526 49015632 วศ.
xx.99.49/12060100/015632

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4527 49015633 วศ.
xx.99.49/12060100/015633

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4528 49015634 วศ.
xx.99.49/12060100/015634

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4529 49015635 วศ.
xx.99.49/12060100/015635

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4530 49015636 วศ.
xx.99.49/12060100/015636

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ไทพทั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                3,745.00 อุตสำหกำร 1

4531 49015637 วศ.
xx.99.49/12060100/015637

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการส าหรับส านกังานภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ตูล้็อกเกอร์ ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น LK-6112 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-มิ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                5,012.95 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4532 49015638 วศ.
xx.99.49/12061000/015638

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             64,200.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4533 49015639 วศ.
xx.99.49/12061100/015639

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี AspenPlus ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4534 49015640 วศ.
xx.99.49/12061100/015640

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี AspenDynamics ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4535 49015641 วศ.
xx.99.49/12061100/015641

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี Aspen Custom Moodeler ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4536 49015642 วศ.
xx.99.49/12061100/015642

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี AspenPlus Optimizer ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4537 49015643 วศ.
xx.99.49/12061100/015643

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี Aspen Properties ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4538 49015644 วศ.
xx.99.49/12061100/015644

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี Aspen DISTIL ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4539 49015645 วศ.
xx.99.49/12061100/015645

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี Aspen BatchPlus ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4540 49015646 วศ.
xx.99.49/12061100/015646

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี Aspen ICARUS Process Evaluator For a period of 
Mar 31,2006 to Mar 30,2007

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4541 49015647 วศ.คล.
02.49/12061000/015647

ชุดปฏิบติัการสารสนเทศส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ชุดปฏิบติัการสารสนเทศส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ ยีห่อ้ ดีแอลเอส รุ่น แพน

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 03-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,820.00 อุตสำหกำร 1

4542 49015648 วศ.คล.
02.49/12061000/015648

ชุดปฏิบติัการสารสนเทศส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ชุดปฏิบติัการสารสนเทศส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ ยีห่อ้ ดีแอลเอส รุ่น แพน

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 03-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,820.00 อุตสำหกำร 1

4543 49015649 วศ.คล.
02.49/12061000/015649

ชุดปฏิบติัการสารสนเทศส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ชุดปฏิบติัการสารสนเทศส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ ยีห่อ้ ดีแอลเอส รุ่น แพน

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 03-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,820.00 อุตสำหกำร 1

4544 49015650 วศ.คล.
02.49/12061000/015650

ชุดปฏิบติัการสารสนเทศส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ชุดปฏิบติัการสารสนเทศส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
วิศวกรรมอุตสาหการ ยีห่อ้ ดีแอลเอส รุ่น แพน

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 03-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             27,820.00 อุตสำหกำร 1

4545 49015698 วศ.
xx.99.49/12061100/015698

ชุดแผงควบคุมส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์แบบแยกธาตุ แผงควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัเคร่ือง
วิเคราะห์แบบแยกธาตุ(PCB Supply EDPS 1505)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-49 พร้อมใชง้าน              36,037.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4546 49015699 วศ.
xx.99.49/12061100/015699

ชุดแผงควบคุมส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์แบบแยกธาตุ ชุดแปลงความต่างศกัย(์Tranformer) ส าหรับชุดให้
ความร้อน(Heater) ของเคร่ืองปฏิกรณ์ (Reactor) 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-49 พร้อมใชง้าน              22,983.60 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4547 49015700 วศ.
xx.99.49/12061100/015700

ชุดแผงควบคุมส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์แบบแยกธาตุ Copper Oxide Flask ขนาด 50 g ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,719.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4548 49015701 วศ.
xx.99.49/12061100/015701

ชุดแผงควบคุมส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์แบบแยกธาตุ Copper Oxide Flask ขนาด 50 g ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-49 พร้อมใชง้าน                2,719.51 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4549 49015702 วศ.
xx.99.49/12061100/015702

ชุดแผงควบคุมส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์แบบแยกธาตุ ELECTROLYTIC COPPER ขนาด 70g ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-49 พร้อมใชง้าน                4,513.26 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4550 49015703 วศ.
xx.99.49/12061100/015703

ชุดแผงควบคุมส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์แบบแยกธาตุ ELECTROLYTIC COPPER ขนาด 70g ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-49 พร้อมใชง้าน                4,513.26 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4551 49015704 วศ.
xx.99.49/12061100/015704

ชุดแผงควบคุมส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์แบบแยกธาตุ ELECTROLYTIC COPPER ขนาด 70g ครุภณัฑ ์
การศึกษา

04-ก.ย.-49 พร้อมใชง้าน                4,513.26 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4552 49015705 วศ.คล.
03.49/12061100/015705

อุปกรณ์เช่ือมต่อหวัแปลงสญัญาณวดัความดนัล อุปกรณ์เช่ือมต่อหวัแปลงสญัญาณวดัความดนัล 
ยีห่อ้ SCANIVALVE CORP. รุ่น DSA3217

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ส.ค.-49 พร้อมใชง้าน            487,600.00 โยธำ 1

4553 49015706 วศ.
xx.99.49/12061100/015706

ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐาน แทน่พบัข้ึนรูปแบบมือโยก ยีห่อ้ STI รุ่น STI-P-2F ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             30,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4554 49015707 วศ.
xx.99.49/12061100/015707

ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองอาร์คสปอต ยีห่อ้ CROWN รุ่น SP-series 
16KVA

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             35,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4555 49015708 วศ.
xx.99.49/12061100/015708

ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองตดัแผน่โลหะ ยีห่อ้ Huang Wel รุ่น 
Q01-1.5x1320

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             50,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4556 49015709 วศ.
xx.99.49/12061100/015709

ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองกลึงแบบตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ Sherline รุ่น 4100A ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             41,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1



4557 49015710 วศ.
xx.99.49/12061100/015710

ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองบดักรีและถอดอุปกรณ์ ยีห่อ้ Xytronic รุ่น 
988D

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ส.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             25,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4558 49015711 วศ.
xx.99.49/12060100/015711

ชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐาน โตะ๊งาน ยีห่อ้ MPD รุ่น MPD-240 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ส.ค.-49 พร้อมใชง้าน                9,000.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4559 49015772 วศ.
xx.99.49/120600100/015772

ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน รุ่น TC-3060 ยีห่อ้ ไทพทั พร้อม
กระจกปโูตะ๊

07-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                6,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4560 49015773 วศ.
xx.99.49/120600100/015773

ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน รุ่น TC-3060 ยีห่อ้ ไทพทั พร้อม
กระจกปโูตะ๊

07-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                6,600.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4561 49015774 วศ.
xx.99.49/120600100/015774

ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีท  างาน รุ่น NP-03B สวิง ยีห่อ้ ไทพทั 07-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                1,780.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4562 49015775 วศ.
xx.99.49/120600100/015775

ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีท  างาน รุ่น NP-03B สวิง ยีห่อ้ ไทพทั 07-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                1,780.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4563 49015776 วศ.
xx.99.49/120600100/015776

ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกสาร รุ่น CH-820 ยีห่อ้ ไทพทั 07-ธ.ค.-48 พร้อมใชง้าน                6,210.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4564 49015777 วศ.คล.
04.49/12061100/015777

ชุดเคร่ืองระเหยสารแบบหมุน เคร่ืองระเหย ยีห่อ้ Buchi รุ่น R-200/V Basic ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16-มี.ค.-49 พร้อมใชง้าน            107,000.00 เคมี 1

4565 49015779 วศ.คล.
04.49/12061100/015779

ชุดเคร่ืองระเหยสารแบบหมุน เคร่ืองท าความเยน็ในระบบ ยีห่อ้ LC รุ่น CB-1/D ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             83,460.00 เคมี 1

4566 49015780 วศ.
xx.99.49/12061100/015780

ชุดเคร่ืองรับส่งสญัญาณส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์สาร
โดยอาศยัการหกัเหของรังสีเอ็กซ์

ชุดเคร่ืองรับส่งสญัญาณส าหรับเคร่ืองวิเคราะห์สาร
โดยอาศยัการหกัเหของรังสีเอ็กซ ์ยีห่อ้ Bruker AXS

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

22-มี.ค.-49 พร้อมใชง้าน            343,256.00 คณะ

วิศวกรรมศำส

1

4567 49015781 วศ.
xx.99.49/12061100/015781

โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Eduaction Solution 
Set

โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Eduaction Solution 
Set

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ส.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           588,503.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4568 49015782 วศ.
xx.99.49/12061100/015782

โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Eduaction Solution 
Set

ทางดา้น Mechanical Engineering - Autodesk 
Inventor Professinal(AIP 11 CD EDU),AutoCAD 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ส.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4569 49015783 วศ.
xx.99.49/12061100/015783

โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Eduaction Solution 
Set

ทางดา้น Civil Engineering Autodesk Civil 
3D(CIV3D2007 CD EDU)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ส.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4570 49015784 วศ.
xx.99.49/12061100/015784

โปรแกรมส าเร็จรูป Autodesk Eduaction Solution 
Set

ทางดา้น Architecture-Autodesk Revit Building 
Systems (ABS 2007 CD EDU)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

30-ส.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4571 49015792 วศ.
xx.07.49/12060100/015792

เคร่ืองสแกนเนอร์ความเร็วสูง เคร่ืองสแกนเนอร์ความเร็วสูง ยีห่อ้ CANNON รุ่น 
DR-3080CII

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

07-มี.ค.-49 พร้อมใชง้าน            155,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4572 49015793 วศ.
xx.07.49/12060100/015793

ชั้นวารสารแบบ รุ่น (MS-12) ชั้นวารสารแบบ รุ่น (MS-12) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,470.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4573 49015794 วศ.
xx.07.49/12060100/015794

ชั้นวารสารแบบ รุ่น (MS-12) ชั้นวารสารแบบ รุ่น (MS-12) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,470.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4574 49015798 วศ.
xx.07.49/12060400/015798

กลอ้งดิจิตอล ยีห่อ้ SONY กลอ้งดิจิตอล ยีห่อ้ SONY รุ่น DSC-H1 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             20,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4575 49015799 วศ.
xx.07.49/12060400/015799

เคร่ืองถ่ายทอดสญัญาณคอมพิวเตอร์ LCD PROJECTOR 3 M ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

18-เม.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           112,149.53 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4576 49015800 วศ.
xx.07.49/12060400/015800

เคร่ือง LCD PROJECTOR LCD PROJECTOR ยีห่อ้ 3เอ็ม ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             97,533.33 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4577 49015801 วศ.
xx.07.49/12060400/015801

เคร่ือง LCD PROJECTOR LCD PROJECTOR ยีห่อ้ 3เอ็ม ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             97,533.33 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1



4578 49015802 วศ.
xx.07.49/12060400/015802

เคร่ือง LCD PROJECTOR LCD PROJECTOR ยีห่อ้ 3เอ็ม ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             97,533.33 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4579 49015803 วศ.
xx.07.49/12060400/015803

เคร่ือง LCD PROJECTOR LCD PROJECTOR ยีห่อ้ 3เอ็ม ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             97,533.33 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4580 49015804 วศ.
xx.07.49/12060400/015804

เคร่ือง LCD PROJECTOR LCD PROJECTOR ยีห่อ้ 3เอ็ม ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             97,533.33 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4581 49015805 วศ.
xx.07.49/12060400/015805

เคร่ือง LCD PROJECTOR LCD PROJECTOR ยีห่อ้ 3เอ็ม ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             97,533.33 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4582 49015806 วศ.
xx.07.49/12060400/015806

จอรับภาพแบบแขวนผนงั จอรับภาพแบบแขวนผนงั 120 น้ิว ยีห่อ้ RAZR ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4583 49015807 วศ.
xx.07.49/12060400/015807

จอรับภาพแบบแขวนผนงั จอรับภาพแบบแขวนผนงั 120 น้ิว ยีห่อ้ RAZR ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4584 49015808 วศ.
xx.07.49/12060400/015808

จอรับภาพแบบแขวนผนงั จอรับภาพแบบแขวนผนงั 120 น้ิว ยีห่อ้ RAZR ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4585 49015809 วศ.
xx.07.49/12060400/015809

จอรับภาพแบบแขวนผนงั จอรับภาพแบบแขวนผนงั 120 น้ิว ยีห่อ้ RAZR ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4586 49015810 วศ.
xx.07.49/12060400/015810

จอรับภาพแบบแขวนผนงั จอรับภาพแบบแขวนผนงั 120 น้ิว ยีห่อ้ RAZR ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4587 49015811 วศ.
xx.07.49/12060400/015811

จอรับภาพแบบแขวนผนงั จอรับภาพแบบแขวนผนงั 120 น้ิว ยีห่อ้ RAZR ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

30-มี.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4588 49015818 วศ.
xx.07.49/12061000/015818

ระบบเครือข่ายไร้สาย เคร่ือง Access Point ยีห่อ้ Planet รุ่น WAP-4060E ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

04-ต.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               9,343.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

4589 49015819 วศ.
xx.12.49/12060100/015819

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งกิจการนกัศึกษา เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS รุ่น AFT23/CSE26
 26674 BTU

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             27,820.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4590 49015820 วศ.
xx.12.49/12060100/015820

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งกิจการนกัศึกษา เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ FOCUS รุ่น AFT23/CSE26 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

25-ก.ย.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             27,820.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4591 49015821 วศ.
xx.03.49/12061000/015821

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ACER เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ACER ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

17-เม.ย.-49 พร้อมใชง้าน              34,989.00 โยธำ 1

4592 49022116 วศ.คล.
05.49/12061100/022116

เคร่ืองขดั รุ่น KV.POL-101 S/N KP. 2005013 เคร่ืองขดั รุ่น KV.POL-101 S/N KP. 2005013 220V
 .60HZ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

4593 50015842 วศ.คล.
02.50/12060100/015842

ครุภณัฑห์อ้งปกิบติัการภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (รหสั 575 - 619)

โตะ๊พบัเอนกประสงค ์ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น TF-2460 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 05-เม.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             64,713.60 อุตสำหกำร 1

4594 50015887 วศ.คล.
02.50/12060100/015887

ครุภณัฑห์อ้งปกิบติัการภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (รหสั 620-776)

เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น CM-001 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 05-เม.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  444.05 อุตสำหกำร 1

4595 50016044 วศ.คล.
02.50/12060100/016044

ครุภณัฑห์อ้งปกิบติัการภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ (รหสั 777-781)

ตูเ้อกสาร 2 ล้ินชกั ยีห่อ้ ลคักั้  รุ่นDA-102 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 05-เม.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,125.02 อุตสำหกำร 1

4596 50016049 วศ.คล.
02.50/12061100/016049

โปรแกรมส าเร้จรูปประยกุตแ็กปั้ญหาเชิงวิศวกรรม โปรแกรมส าเร้จรูปประยกุตแ็กปั้ญหาเชิงวิศวกรรม
 ยีห่อ้ LINDO รุ่น 4.1

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-เม.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             59,091.00 อุตสำหกำร 1

4597 50016050 วศ.คล.
02.50/12061100/016050

โปรแกรมช่วยตดัสินใจทางดา้น ANALYTIC 
HIERARCHY PROCESS ยีห่อ้EXPERT CHOICE

โปรแกรมช่วยตดัสินใจทางดา้น ANALYTIC 
HIERARCHY PROCESS ยีห่อ้EXPERT CHOICE

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-เม.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             60,000.00 อุตสำหกำร 1

4598 50016051 วศ.คล.
01.50/12061100/016051

เคร่ืองก าเนิดสญัญาณทดสอบ เคร่ืองสร้างสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้TEKTRONIX 
รุ่น AFG3021

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-50 พร้อมใชง้าน              37,878.00 ไฟฟ้ำฯ 1



4599 50016052 วศ.คล.
01.50/12061100/016052

เคร่ืองก าเนิดสญัญาณทดสอบ คอมพิวเตอร์รุ่น H100 ยีห่อ้ Lenovo ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-50 พร้อมใชง้าน              26,750.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4600 50016053 วศ.คล.
01.50/12061100/016053

เคร่ืองก าเนิดสญัญาณทดสอบ เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น TDS1002B

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-50 พร้อมใชง้าน              54,891.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4601 50016054 วศ.คล.
01.50/12061100/016054

เคร่ืองก าเนิดสญัญาณทดสอบ เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น TDS1002B

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-50 พร้อมใชง้าน              54,891.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4602 50016055 วศ.คล.
01.50/12061100/016055

เคร่ืองก าเนิดสญัญาณทดสอบ เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น TDS1002B

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-50 พร้อมใชง้าน              54,891.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4603 50016056 วศ.คล.
01.50/12061100/016056

เคร่ืองก าเนิดสญัญาณทดสอบ เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น TDS1002B

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-50 พร้อมใชง้าน              54,891.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4604 50016057 วศ.คล.
01.50/12061100/016057

เคร่ืองก าเนิดสญัญาณทดสอบ เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น TDS1002B

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-เม.ย.-50 พร้อมใชง้าน              54,891.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4605 50016058 วศ.คล.
02.50/12061100/016058

แขนลอกแบบระบบดิจิไทซ์ แขนลอกแบบระบบดิจิไทซ ์ยีห่อ้ MICRO SCRIBE
 รุ่น G2LX

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-เม.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           440,999.43 อุตสำหกำร 1

4606 50016059 วศ.คล.
02.50/12061100/016059

แขนลอกแบบระบบดิจิไทซ์ ชุดประมวลผล Pentium D ความเร็ว 3.4 GHz ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-เม.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           440,999.43 อุตสำหกำร 1

4607 50016060 วศ.คล.
02.50/12061100/016060

แขนลอกแบบระบบดิจิไทซ์ ชุดประมวลผล Pentium D ความเร็ว 3.4 GHz ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-เม.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           440,999.43 อุตสำหกำร 1

4608 50016061 วศ.คล.
02.50/12061100/016061

แขนลอกแบบระบบดิจิไทซ์ ชุดประมวลผล Pentium D ความเร็ว 3.4 GHz ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-เม.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           440,999.43 อุตสำหกำร 1

4609 50016062 วศ.คล.
02.50/12061100/016062

แขนลอกแบบระบบดิจิไทซ์ ชุดประมวลผล Pentium D ความเร็ว 3.4 GHz ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-เม.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           440,999.43 อุตสำหกำร 1

4610 50016063 วศ.คล.
04.50/12061000/016063

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ISSรุ่น PENTIUM D925 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 24-พ.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             26,642.33 เคมี 1

4611 50016064 วศ.คล.
04.50/12061000/016064

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ISSรุ่น PENTIUM D925 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 24-พ.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             26,642.33 เคมี 1

4612 50016065 วศ.คล.
04.50/12061000/016065

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ISSรุ่น PENTIUM D925 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 24-พ.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             26,642.33 เคมี 1

4613 50016066 วศ.คล.
11.50/12060400/016066

ชุดมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดบั XGA เคร่ืองฉาย LCD พร้อมติดตั้ง ยีห่อ้ 3M รุ่น 
X75/3200ANSI LUMENS

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 04-มิ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           122,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4614 50016067 วศ.คล.
11.50/12060400/016067

ชุดมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดบั XGA เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ยีห่อ้ Acer รุ่น 
AspireSA85#F7-J2L

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 04-มิ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             23,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4615 50016068 วศ.คล.
11.50/12060400/016068

ชุดมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดบั XGA จอรับภาพ ยีห่อ้ RAZR รุ่น WMW-V120 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 04-มิ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,900.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4616 50016069 วศ.คล.
11.50/12060400/016069

ชุดมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดบั XGA เคร่ืองฉาย LCDพร้อมติดตั้ง ยีห่อ้3Mรุ่น
X62W/2500ANSI LUMENS

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 04-มิ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             89,880.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4617 50016070 วศ.คล.
11.50/12060400/016070

ชุดมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดบั XGA จอรับภาพ ยีห่อ้ RAZR รุ่น WMW-V100 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 04-มิ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,798.95 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4618 50016071 วศ.คล.
01.50/12061100/016071

แหล่งจ่ายไฟตรงความน่าเช่ือถือสูง แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยีห่อ้ GW-Instek รุ่น 
GPS-3303

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              14,980.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4619 50016072 วศ.คล.
01.50/12061100/016072

แหล่งจ่ายไฟตรงความน่าเช่ือถือสูง แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยีห่อ้ GW-Instek รุ่น 
GPS-3303

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              14,980.00 ไฟฟ้ำฯ 1



4620 50016073 วศ.คล.
01.50/12061100/016073

แหล่งจ่ายไฟตรงความน่าเช่ือถือสูง แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยีห่อ้ GW-Instek รุ่น 
GPS-3303

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              14,980.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4621 50016074 วศ.คล.
01.50/12061100/016074

แหล่งจ่ายไฟตรงความน่าเช่ือถือสูง แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยีห่อ้ GW-Instek รุ่น 
GPS-3303

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              14,980.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4622 50016075 วศ.คล.
01.50/12061100/016075

แหล่งจ่ายไฟตรงความน่าเช่ือถือสูง เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น DS1022CD

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              34,989.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4623 50016076 วศ.คล.
01.50/12061100/016076

แหล่งจ่ายไฟตรงความน่าเช่ือถือสูง เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น DS1022CD

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              34,989.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4624 50016077 วศ.คล.
01.50/12061100/016077

แหล่งจ่ายไฟตรงความน่าเช่ือถือสูง เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น DS1022CD

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              34,989.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4625 50016078 วศ.คล.
01.50/12061100/016078

แหล่งจ่ายไฟตรงความน่าเช่ือถือสูง เคร่ืองวดัแบบออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX
 รุ่น DS1022CD

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              34,989.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4626 50016079 วศ.คล.
01.50/12060100/016079

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 11-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4627 50016080 วศ.คล.
01.50/12060100/016080

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4628 50016081 วศ.คล.
01.50/12060100/016081

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4629 50016082 วศ.คล.
01.50/12060100/016082

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4630 50016083 วศ.คล.
01.50/12060100/016083

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4631 50016084 วศ.คล.
01.50/12060100/016084

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4632 50016085 วศ.คล.
01.50/12060100/016085

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4633 50016086 วศ.คล.
01.50/12060100/016086

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4634 50016087 วศ.คล.
01.50/12060100/016087

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4635 50016088 วศ.คล.
01.50/12060100/016088

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4636 50016089 วศ.
xx.01.50/12060100/016089

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4637 50016090 วศ.
xx.01.50/12060100/016090

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4638 50016091 วศ.
xx.01.50/12060100/016091

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4639 50016092 วศ.
xx.01.50/12060100/016092

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4640 50016093 วศ.
xx.01.50/12060100/016093

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1



4641 50016094 วศ.
xx.01.50/12060100/016094

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4642 50016095 วศ.
xx.01.50/12060100/016095

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4643 50016096 วศ.
xx.01.50/12060100/016096

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4644 50016097 วศ.
xx.01.50/12060100/016097

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4645 50016098 วศ.
xx.01.50/12060100/016098

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น E-4226 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,391.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4646 50016099 วศ.
xx.01.50/12060100/016099

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4647 50016100 วศ.
xx.01.50/12060100/016100

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4648 50016101 วศ.
xx.01.50/12060100/016101

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4649 50016102 วศ.
xx.01.50/12060100/016102

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4650 50016103 วศ.
xx.01.50/12060100/016103

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4651 50016104 วศ.
xx.01.50/12060100/016104

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4652 50016105 วศ.
xx.01.50/12060100/016105

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4653 50016106 วศ.
xx.01.50/12060100/016106

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4654 50016107 วศ.
xx.01.50/12060100/016107

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4655 50016108 วศ.
xx.01.50/12060100/016108

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4656 50016109 วศ.
xx.01.50/12060100/016109

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4657 50016110 วศ.
xx.01.50/12060100/016110

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4658 50016111 วศ.
xx.01.50/12060100/016111

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4659 50016112 วศ.
xx.01.50/12060100/016112

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4660 50016113 วศ.
xx.01.50/12060100/016113

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4661 50016114 วศ.
xx.01.50/12060100/016114

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1



4662 50016115 วศ.
xx.01.50/12060100/016115

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4663 50016116 วศ.
xx.01.50/12060100/016116

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4664 50016117 วศ.
xx.01.50/12060100/016117

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4665 50016118 วศ.
xx.01.50/12060100/016118

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ียีห่อ้ ไทพทั รุ่น TS-11 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                   930.90 ไฟฟ้ำฯ 1

4666 50016119 วศ.
xx.01.50/12060100/016119

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4667 50016120 วศ.
xx.01.50/12060100/016120

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4668 50016121 วศ.
xx.01.50/12060100/016121

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4669 50016122 วศ.
xx.01.50/12060100/016122

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4670 50016123 วศ.
xx.01.50/12060100/016123

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4671 50016124 วศ.
xx.01.50/12060100/016124

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4672 50016125 วศ.
xx.01.50/12060100/016125

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4673 50016126 วศ.
xx.01.50/12060100/016126

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4674 50016127 วศ.
xx.01.50/12060100/016127

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4675 50016128 วศ.
xx.01.50/12060100/016128

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4676 50016129 วศ.
xx.01.50/12060100/016129

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4677 50016130 วศ.
xx.01.50/12060100/016130

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4678 50016131 วศ.
xx.01.50/12060100/016131

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4679 50016132 วศ.
xx.01.50/12060100/016132

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4680 50016133 วศ.
xx.01.50/12060100/016133

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4681 50016134 วศ.
xx.01.50/12060100/016134

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4682 50016135 วศ.
xx.01.50/12060100/016135

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1



4683 50016136 วศ.
xx.01.50/12060100/016136

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4684 50016137 วศ.
xx.01.50/12060100/016137

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4685 50016138 วศ.
xx.01.50/12060100/016138

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบประตูเปิด 2 บาน ยีห่อ้ 
ไทพทั รุ่น SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,942.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4686 50016139 วศ.
xx.01.50/12060100/016139

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4687 50016140 วศ.
xx.01.50/12060100/016140

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4688 50016141 วศ.
xx.01.50/12060100/016141

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4689 50016142 วศ.
xx.01.50/12060100/016142

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4690 50016143 วศ.
xx.01.50/12060100/016143

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4691 50016144 วศ.
xx.01.50/12060100/016144

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4692 50016145 วศ.
xx.01.50/12060100/016145

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4693 50016146 วศ.
xx.01.50/12060100/016146

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4694 50016147 วศ.
xx.01.50/12060100/016147

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4695 50016148 วศ.
xx.01.50/12060100/016148

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4696 50016149 วศ.
xx.01.50/12060100/016149

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4697 50016150 วศ.
xx.01.50/12060100/016150

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4698 50016151 วศ.
xx.01.50/12060100/016151

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4699 50016152 วศ.
xx.01.50/12060100/016152

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4700 50016153 วศ.
xx.01.50/12060100/016153

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4701 50016154 วศ.
xx.01.50/12060100/016154

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4702 50016155 วศ.
xx.01.50/12060100/016155

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4703 50016156 วศ.
xx.01.50/12060100/016156

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1



4704 50016157 วศ.
xx.01.50/12060100/016157

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4705 50016158 วศ.
xx.01.50/12060100/016158

ชุดครุภณัฑป์ฎิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้า ตูบ้านเล่ือนกระจก ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

13-มิ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,311.20 ไฟฟ้ำฯ 1

4706 50016161 วศ.คล.
11.50/12060100/016161

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ PRESIDENT รุ่น DE-2654 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                7,000.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4707 50016162 วศ.คล.
11.50/12060100/016162

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ PRESIDENT รุ่น DE-2654 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                7,000.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4708 50016163 วศ.คล.
11.50/12060100/016163

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ PRESIDENT รุ่น DE-2654 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                7,000.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4709 50016164 วศ.คล.
11.50/12060100/016164

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ PRESIDENT รุ่น DE-2654 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                7,000.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4710 50016165 วศ.คล.
11.50/12060100/016165

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ PRESIDENT รุ่น DE-2654 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                7,000.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4711 50016166 วศ.คล.
11.50/12060100/016166

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้ SKT รุ่น SK-1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                1,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4712 50016167 วศ.คล.
11.50/12060100/016167

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้ SKT รุ่น SK-1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                1,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4713 50016168 วศ.คล.
11.50/12060100/016168

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้ SKT รุ่น SK-1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                1,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4714 50016169 วศ.คล.
11.50/12060100/016169

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้ SKT รุ่น SK-1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                1,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4715 50016170 วศ.คล.
11.50/12060100/016170

โตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้ SKT รุ่น SK-1 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 23 กรกฏาคม 
2550

พร้อมใชง้าน                1,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4716 50016171 วศ.คล.
14.50/12060100/016171

ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ขนาด กวา้ง 180ซม. สูง 200ซม.
 ลึก 45ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 01-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              16,000.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

4717 50016172 วศ.คล.
14.50/12060100/016172

ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ขนาด กวา้ง 180ซม. สูง 200ซม.
 ลึก 45ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 01-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              16,000.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

4718 50016173 วศ.คล.
14.50/12060100/016173

ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ขนาด กวา้ง 180ซม. สูง 200ซม.
 ลึก 45ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 01-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              16,000.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

4719 50016174 วศ.คล.
14.50/12060100/016174

ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ขนาด กวา้ง 180ซม. สูง 200ซม.
 ลึก 45ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 01-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              16,000.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

4720 50016175 วศ.คล.
14.50/12060100/016175

ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ตูโ้ชวแ์สดงผลงาน ขนาด กวา้ง 180ซม. สูง 200ซม.
 ลึก 45ซม.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 01-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน            160,000.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

4721 50016182 วศ.คล.
02.50/12061100/016182

ชุดความปลอดภยัหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ชุดความปลอดภยัหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้
 AFREEY รุ่น ANC-88V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06-ส.ค.-50 พร้อมใชง้าน              99,938.00 อุตสำหกำร 1

4722 50016183 วศ.
xx.11.50/12061100/016183

ระบบควบบคุมประตู ยีห่อ้ WITTZ รุ่นBKS-4700 ระบบควบบคุมประตู ยีห่อ้ WITTZ รุ่นBKS-4700 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

06-ส.ค.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             89,880.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4723 50016185 วศ.คล.
04.50/12061100/016185

เคร่ืองวิเคราะห์หาสารโดยอาศยัความดูดกลืนแสง
ในช่วงยวีูและช่วงท่ีมองเห็นได้

เคร่ืองตรวจชนิดไดโอดอาเรย ์ยีห่อ้ Aglinet รุ่น 
1200 Diode-Arraydectector

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 10-ส.ค.-45 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           880,000.00 เคมี 1

4724 50016186 วศ.คล.
04.50/12061100/016186

เคร่ืองวิเคราะห์หาสารโดยอาศยัความดูดกลืนแสง
ในช่วงยวีูและช่วงท่ีมองเห็นได้

คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ ยีห่อ้ ISG, SANYO
รุ่น SF-C995GYN

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 10-ส.ค.-45 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           133,374.39 เคมี 1



4725 50016187 วศ.คล.
03.50/12061100/016187

ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัและบนัทึกค่าการสัน่ไหวของ
โครงสร้างและค่าการเคล่ือนตวัของคล่ืนใตดิ้น

ชุดตรวจวดัสญัญาณการสัน่ไหวของโครงสร้าง
และค่าการเคล่ือนตวัของคล่ือในดิน ยีห่อ้ GEOSIG

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ส.ค.-50 พร้อมใชง้าน            555,330.00 โยธำ 1

4726 50016188 วศ.คล.
03.50/12061100/016188

ชุดอุปกรณ์ตรวจวดัและบนัทึกค่าการสัน่ไหวของ
โครงสร้างและค่าการเคล่ือนตวัของคล่ืนใตดิ้น

ชุดอ่านสญัญาณและบนัทึกผลการตรวจวดั(Data 
Acquistion) ยีห่อ้ National Instrument รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ส.ค.-50 พร้อมใชง้าน              84,530.00 โยธำ 1

4727 50016189 วศ.คล.
03.50/12061100/016189

ชุดอุปกรณ์เก็บขอ้มูลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์
จราจร

ชุดอุปกรณ์เก็บขอ้มูลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์
จราจร ยีห่อ้ Laser Technology รุ่น Ultralyte 100LR

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-พ.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           315,650.00 โยธำ 1

4728 50016190 วศ.คล.
05.50/12061000/016190

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4729 50016191 วศ.คล.
05.50/12061000/016191

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 2)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4730 50016192 วศ.คล.
05.50/12061000/016192

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 3)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4731 50016193 วศ.คล.
05.50/12061000/016193

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 4)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4732 50016194 วศ.คล.
05.50/12061000/016194

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 5)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4733 50016195 วศ.คล.
05.50/12061000/016195

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 6)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4734 50016196 วศ.คล.
05.50/12061000/016196

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 7)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4735 50016197 วศ.คล.
05.50/12061000/016197

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 8)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4736 50016198 วศ.คล.
05.50/12061000/016198

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4737 50016199 วศ.คล.
05.50/12061000/016199

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4738 50016200 วศ.คล.
05.50/12061000/016200

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4739 50016201 วศ.คล.
05.50/12061000/016201

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4740 50016202 วศ.คล.
05.50/12061000/016202

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4741 50016203 วศ.คล.
05.50/12061000/016203

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4742 50016204 วศ.คล.
05.50/12061000/016204

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4743 50016205 วศ.คล.
05.50/12061000/016205

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4744 50016206 วศ.คล.
05.50/12061000/016206

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊พร้อม
จอคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น dx2250mt (เคร่ืองท่ี 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             26,108.00 เคร่ืองกล 1

4745 50016207 วศ.คล.
05.50/12061000/016207

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองแม่ข่าย ยีห่อ้ HP รุ่น Proliant MO 150G3 
(วศค.วก.50-1/1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 พร้อมใชง้าน            169,060.00 เคร่ืองกล 1



4746 50016208 วศ.คล.
05.50/12061000/016208

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าห้ิว ยีห่อ้ HP รุ่น 
NX6320 (วศค.วก.50-1-2/1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 พร้อมใชง้าน              54,035.00 เคร่ืองกล 1

4747 50016209 วศ.คล.
05.50/12061000/016209

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าห้ิว ยีห่อ้ HP รุ่น 
NX6320 (วศค.วก.50-2-2/1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 19-มี.ค.-51 พร้อมใชง้าน              54,035.00 เคร่ืองกล 1

4748 50016210 วศ.คล.
05.50/12061100/016210

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองโปรเจคเตอร์แบบไร้สายหร้อมจอรับภาพ 
120น้ิว ยีห่อ้ PANASONIC/Razr รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 พร้อมใชง้าน            112,350.00 เคร่ืองกล 1

4749 50016211 วศ.คล.
05.50/12061100/016211

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ยีห่อ้ EPSON รุ่น EMP-S5 
(วศค.วก.50-1-1/1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 พร้อมใชง้าน              31,565.00 เคร่ืองกล 1

4750 50016212 วศ.คล.
05.50/12061100/016212

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง ประกอบดว้ย เคร่ืองรับสญัญาณ
ไมโครโฟนไร้สาย ยีห่อ้ TOA รุ่น WT-5810 (วศค.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               9,394.60 เคร่ืองกล 1

4751 50016213 วศ.คล.
05.50/12061100/016213

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง ประกอบดว้ย ไมโครโฟนไร้สาย
แบบหนีบปกเส้ือ ยีห่อ้ TOA รุ่น WM5320 (วศค.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,114.60 เคร่ืองกล 1

4752 50016214 วศ.คล.
05.50/12061100/016214

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง ประกอบดว้ย เคร่ืองขยายเสียงขนาด
60วตัต ์ยีห่อ้ TOA รุ่น A-1061 (วศค.วก.50-1-1/1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               8,324.60 เคร่ืองกล 1

4753 50016215 วศ.คล.
05.50/12061100/016215

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง ประกอบดว้ย ล าโพง ยีห่อ้ TOA รุ่น
 BS-1030B (วศค.วก.50-1-1/1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  556.40 เคร่ืองกล 1

4754 50016216 วศ.คล.
05.50/12061100/016216

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง ประกอบดว้ย ล าโพง ยีห่อ้ TOA รุ่น
 BS-1030B (วศค.วก.50-1-1/1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  556.40 เคร่ืองกล 1

4755 50016217 วศ.คล.
05.50/12061100/016217

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง ประกอบดว้ย ล าโพง ยีห่อ้ TOA รุ่น
 BS-1030B (วศค.วก.50-1-1/1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  556.40 เคร่ืองกล 1

4756 50016218 วศ.คล.
05.50/12061100/016218

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง ประกอบดว้ย ล าโพง ยีห่อ้ TOA รุ่น
 BS-1030B (วศค.วก.50-1-1/1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  556.40 เคร่ืองกล 1

4757 50016219 วศ.คล.
05.50/12061100/016219

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง ประกอบดว้ย ตูส้ าหรับใส่อุปกรณ์ 
(วศค.วก.51-1-1/1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               5,114.60 เคร่ืองกล 1

4758 50016220 วศ.
xx.05.50/12061100/016220

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง อุปกรณ์เสริม ประกอบดว้ย 
Switching Hub ชนิด 24 Port ยีห่อ้ SMC รุ่น GS24

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               4,048.17 เคร่ืองกล 1

4759 50016221 วศ.
xx.05.50/12061100/016221

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง อุปกรณ์เสริม ประกอบดว้ย Printer 
Server แบบ 3 Port ยีห่อ้ D-Link รุ่น DP-300U/E

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               6,118.17 เคร่ืองกล 1

4760 50016222 วศ.คล.
05.50/12061100/016222

ชุดปฏิบติัการวิจยั CAD/CAE/CAM ชุดเคร่ืองเสียง อุปกรณ์เสริม ประกอบดว้ย RAM 
512MB ส าหรับ Up Grade Notebook ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-มี.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,352.66 เคร่ืองกล 1

4761 50016226 วศ.
xx.07.50/12060300/016226

ชุดโปรแกรมจดัการระบบเคร่ือข่ายพร้อมเคร่ือง
ส ารองไฟ

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ยีห่อ้ APC รุ่น Smatr UPS SUA ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 15-พ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                           -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4762 50016227 วศ.
xx.07.50/12061000/016227

ชุดโปรแกรมจดัการระบบเคร่ือข่ายพร้อมเคร่ือง
ส ารองไฟ

โปรแกรม Fedora ยีห่อ้ Redhad รุ่น Core 4 ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-พ.ย.-49 พร้อมใชง้าน                           -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4763 50016228 วศ.
xx.04.50/12060100/016228

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 13300 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,445.00 เคมี 1

4764 50016229 วศ.
xx.04.50/12060100/016229

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 13300 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,445.00 เคมี 1

4765 50016230 วศ.
xx.14.50/12060100/016230

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 18770 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             19,795.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

4766 50016231 วศ.
xx.14.50/12060100/016231

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 18770 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             19,795.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1



4767 50016232 วศ.
xx.05.50/12060100/016232

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 18770 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 พร้อมใชง้าน              19,795.00 เคร่ืองกล 1

4768 50016233 วศ.
xx.05.50/12060100/016233

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 18770 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 พร้อมใชง้าน              19,795.00 เคร่ืองกล 1

4769 50016234 วศ.
xx.02.50/12060100/016234

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 33100 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 พร้อมใชง้าน              53,036.69 อุตสำหกำร 1

4770 50016235 วศ.
xx.03.50/12060100/016235

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 24000 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 พร้อมใชง้าน              21,365.22 โยธำ 1

4771 50016236 วศ.
xx.03.50/12060100/016236

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยีห่อ้ Focus รุ่น 
AK 24000 บีทียู

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 พร้อมใชง้าน              21,365.22 โยธำ 1

4772 50016237 วศ.
xx.02.50/12060100/016237

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองอ่านบาร์โคด๊การ์ด ยีห่อ้ FUJIKO รุ่น FK821H ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

15-ม.ค.-50 พร้อมใชง้าน              52,187.11 อุตสำหกำร 1

4773 50016241 วศ.
xx.07.50/12060400/016241

จอรับภาพแบบแขวนผนงั ยีห่อ้ GRANDVIEW จอรับภาพแบบแขวนผนงั ยีห่อ้ GRANDVIEW รุ่น
 P120

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

25-พ.ย.-49 พร้อมใชง้าน              11,984.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4774 50016242 วศ.
xx.07.50/12061000/016242

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Pocket PC) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP HX2490 S/N 
2CK6410BM7

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

18-ธ.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             17,785.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4775 50016243 วศ.
xx.07.50/12061000/016243

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Pocket PC) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP HX2490 S/N 
2CK6410BM7

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

18-ธ.ค.-49 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             17,785.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4776 50016244 วศ.
xx.07.50/12061000/016244

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์สี ยีห่อ้ Samsung รุ่น CLP600n เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์สี ยีห่อ้ Samsung รุ่น CLP600n 
S/N 3K21B1L500003V

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

04-ม.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4777 50016245 วศ.
xx.07.50/12061000/016245

เคร่ืองพิมพค์วามเร็วสูง ยีห่อ้ HP รุ่น LASERJET เคร่ืองพิมพค์วามเร็วสูง ยีห่อ้ HP รุ่น LASERJET 
4250tn S/N CHNXB77488

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

01-ก.พ.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             89,345.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4778 50016247 วศ.
xx.07.50/12061000/016247

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย ยีห่อ้ ซิสโก ้รุ่น 
WS-C2690-24TT-L S/N FOC1110Z49R

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-พ.ค.-50 พร้อมใชง้าน              44,114.57 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4779 50016248 วศ.
xx.07.50/12061000/016248

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย ยีห่อ้ ซิสโก ้รุ่น 
WS-C2690-24TT-L S/N FOC1110Z49R

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-พ.ค.-50 พร้อมใชง้าน              44,114.57 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4780 50016249 วศ.
xx.07.50/12061000/016249

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย ยีห่อ้ ซิสโก ้รุ่น 
WS-C2690-24TT-L S/N FOC1110Z49R

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-พ.ค.-50 พร้อมใชง้าน              44,114.57 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4781 50016250 วศ.
xx.07.50/12061000/016250

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย ยีห่อ้ ซิสโก ้รุ่น 
WS-C2690-24TT-L S/N FOC1110Z49R

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-พ.ค.-50 พร้อมใชง้าน              44,114.57 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4782 50016251 วศ.
xx.07.50/12061000/016251

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย ยีห่อ้ ซิสโก ้รุ่น 
WS-C2690-24TT-L S/N FOC1110Z49R

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-พ.ค.-50 พร้อมใชง้าน              44,114.57 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4783 50016252 วศ.
xx.07.50/12061000/016252

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย ยีห่อ้ ซิสโก ้รุ่น 
WS-C2690-24TT-L S/N FOC1110Z49R

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-พ.ค.-50 พร้อมใชง้าน              44,114.57 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4784 50016253 วศ.
xx.07.50/12061000/016253

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่าย ยีห่อ้ ซิสโก ้รุ่น 
WS-C2690-24TT-L S/N FOC1110Z49R

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-พ.ค.-50 พร้อมใชง้าน              44,114.57 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4785 50016254 วศ.
xx.12.50/12060100/016254

เคร่ืองท าน ้าเยน็ 1 หวัก๊อก (แบบแกว้ดนั) เคร่ืองท าน ้าเยน็ 1 หวัก๊อก (แบบแกว้ดนั) ยีห่อ้ 
SHARPi6jo SB-9PF S/N 70600428

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

26-มิ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,890.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4786 50016255 วศ.
xx.12.50/12061000/016255

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้/รุ่น MAXICOM เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้/รุ่น MAXICOM ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

26-มิ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             18,939.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4787 50016256 วศ.
xx.12.50/12060300/016256

โทรทศัน์สี ยีห่อ้ Sony รุ่น KV- HV21M60 โทรทศัน์สี ยีห่อ้ Sony รุ่น KV- HV21M60 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 26-มิ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,990.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1



4788 50016257 วศ.
xx.12.50/12060100/016257

บอร์ดปิดประกาศแบบติดผนงั บอร์ดปิดประกาศแบบติดผนงั ยีห่อ้ RP. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4789 50016258 วศ.
xx.12.50/12060100/016258

บอร์ดปิดประกาศแบบติดผนงั บอร์ดปิดประกาศแบบติดผนงั ยีห่อ้ RP. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4790 50016259 วศ.
xx.12.50/12060100/016259

บอร์ดปิดประกาศแบบติดผนงั บอร์ดปิดประกาศแบบติดผนงั ยีห่อ้ RP. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4791 50016260 วศ.
xx.12.50/12060100/016260

บอร์ดปิดประกาศแบบติดผนงั บอร์ดปิดประกาศแบบติดผนงั ยีห่อ้ RP. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4792 50016261 วศ.
xx.12.50/12060100/016261

ตูโ้ชวถ์ว้ยรางวลั ตูโ้ชวถ์ว้ยรางวลั -okf 135X40X220 cm. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4793 50016262 วศ.
xx.12.50/12060100/016262

ตูโ้ชวถ์ว้ยรางวลั ตูโ้ชวถ์ว้ยรางวลั -okf 135X40X220 cm. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

4794 50016263 วศ.
xx.12.50/12060100/016263

บอร์ดปิดประกาศแบบมีขาตั้ง บอร์ดปิดประกาศแบบมีขาตั้ง ยีห่อ้ RP. ขนาด 
90X150 cm.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4795 50016264 วศ.
xx.12.50/12060100/016264

บอร์ดปิดประกาศแบบมีขาตั้ง บอร์ดปิดประกาศแบบมีขาตั้ง ยีห่อ้ RP. ขนาด 
90X150 cm.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4796 50016265 วศ.
xx.12.50/12060100/016265

บอร์ดปิดประกาศแบบมีขาตั้ง บอร์ดปิดประกาศแบบมีขาตั้ง ยีห่อ้ RP. ขนาด 
120X240 cm.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4797 50016266 วศ.
xx.12.50/12060100/016266

บอร์ดปิดประกาศแบบมีขาตั้ง บอร์ดปิดประกาศแบบมีขาตั้ง ยีห่อ้ RP. ขนาด 
120X240 cm.

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

24 กรกฏาคม 
2550

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

4798 50016267 วศ.
xx.11.50/12060400/016267

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4799 50016268 วศ.
xx.11.50/12060400/016268

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4800 50016269 วศ.
xx.11.50/12060400/016269

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4801 50016270 วศ.
xx.11.50/12060400/016270

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4802 50016271 วศ.
xx.11.50/12060400/016271

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4803 50016272 วศ.
xx.11.50/12060400/016272

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4804 50016273 วศ.
xx.11.50/12060400/016273

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4805 50016274 วศ.
xx.11.50/12060400/016274

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4806 50016275 วศ.
xx.11.50/12060400/016275

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4807 50016276 วศ.
xx.11.50/12060400/016276

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองฉายLCD ยีห่อ้ 3M รุ่น X20 พร้อมจอ 
MONITOR LCD 17 ยหีอ้ ACER

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           114,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4808 50016277 วศ.
xx.11.50/12060100/016277

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



4809 50016278 วศ.
xx.11.50/12060100/016278

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4810 50016279 วศ.
xx.11.50/12060100/016279

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4811 50016280 วศ.
xx.11.50/12060100/016280

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4812 50016281 วศ.
xx.11.50/12060100/016281

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4813 50016282 วศ.
xx.11.50/12060100/016282

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4814 50016283 วศ.
xx.11.50/12060100/016283

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4815 50016284 วศ.
xx.11.50/12060100/016284

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4816 50016285 วศ.
xx.11.50/12060100/016285

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4817 50016286 วศ.
xx.11.50/12060100/016286

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ประกอบชุด
คอมพิวเตอร์

โตะ๊บรรยาย ขนาด 70 x 165 x 95 ซม.รุ่น CS 21 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4818 50016287 วศ.
xx.04.50/12061000/016287

ชุดครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอน
หอ้งปฏิบติัการภาควิชาวิศวกรรมเคมี จ  านวน 1 ชุด

ชุดคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ISS รุ่น Pentium IV 3.2 GHz ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             19,000.00 เคมี 1

4819 50016288 วศ.
xx.04.50/12060100/016288

ชุดครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอน
หอ้งปฏิบติัการภาควิชาวิศวกรรมเคมี จ  านวน 1 ชุด

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์เต ยีห่อ้ HP รุ่น 1020 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,500.00 เคมี 1

4820 50016289 วศ.
xx.04.50/12060100/016289

ชุดครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอน
หอ้งปฏิบติัการภาควิชาวิศวกรรมเคมี จ  านวน 1 ชุด

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์เต ยีห่อ้ HP รุ่น 1020 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,500.00 เคมี 1

4821 50016290 วศ.
xx.04.50/12060100/016290

ชุดครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอน
หอ้งปฏิบติัการภาควิชาวิศวกรรมเคมี จ  านวน 1 ชุด

เคร่ืองพิมพสี์ เลเซอร์เจ็ต ยีห่อ้ HP รุ่น 1600 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,300.00 เคมี 1

4822 50016291 วศ.
xx.04.50/12060100/016291

ชุดครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอน
หอ้งปฏิบติัการภาควิชาวิศวกรรมเคมี จ  านวน 1 ชุด

เคร่ืองสแกนเอกสาร ยีห่อ้ HP รุ่น 2400C ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

08-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,400.00 เคมี 1

4823 50016292 วศ.
xx.04.50/12061000/016292

ชุดครุภณัฑส์ าหรับการเรียนการสอน
หอ้งปฏิบติัการภาควิชาวิศวกรรมเคมี จ  านวน 1 ชุด

ชุดโปรแกรมจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรม 
ยีห่อ้ Aspentechmolgy รุ่น V2006

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

08-ส.ค.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             54,000.00 เคมี 1

4824 50016293 วศ.
xx.07.50/12060300/016293

ชุดควบคุมการใชง้านหอ้งคอมพิวเตอร์แบบ
อตัโนมติัดว้ยลายน้ิวมือ

เคร่ือง Fingerprint Time & Access Control ยีห่อ้ 
Wittz รุ่น BKS-4700

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 12-ก.ย.-50 พร้อมใชง้าน              33,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4825 50016294 วศ.
xx.07.50/12060300/016294

ชุดควบคุมการใชง้านหอ้งคอมพิวเตอร์แบบ
อตัโนมติัดว้ยลายน้ิวมือ

เคร่ือง Fingerprint Time & Access Control ยีห่อ้ 
Wittz รุ่น BKS-4700

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 12-ก.ย.-50 พร้อมใชง้าน              33,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4826 50016295 วศ.
xx.07.50/12060300/016295

ชุดควบคุมการใชง้านหอ้งคอมพิวเตอร์แบบ
อตัโนมติัดว้ยลายน้ิวมือ

ชุดกลอนไฟฟ้ายีห่อ้ WittZ ผลิตในประเทศไตห้วนั ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 12-ก.ย.-50 พร้อมใชง้าน              12,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4827 50016296 วศ.
xx.07.50/12060300/016296

ชุดควบคุมการใชง้านหอ้งคอมพิวเตอร์แบบ
อตัโนมติัดว้ยลายน้ิวมือ

Siren & Stob light W/Box ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 12-ก.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4828 50016297 วศ.
xx.07.50/12060300/016297

ชุดควบคุมการใชง้านหอ้งคอมพิวเตอร์แบบ
อตัโนมติัดว้ยลายน้ิวมือ

เคร่ืองส ารองไฟ ยีห่อ้ WittZ รุ่น U1K ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 12-ก.ย.-50 พร้อมใชง้าน                6,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4829 50016298 วศ.
xx.07.50/12060400/016298

ชุดควบคุมการใชง้านหอ้งคอมพิวเตอร์แบบ
อตัโนมติัดว้ยลายน้ิวมือ

กลอ้งวงจรปิดแบบไอพี ยีห่อ้ WittZ รุ่น ANC-818V ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

12-ก.ย.-50 พร้อมใชง้าน              12,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



4830 50016299 วศ.
xx.07.50/12060300/016299

ชุดควบคุมการใชง้านหอ้งคอมพิวเตอร์แบบ
อตัโนมติัดว้ยลายน้ิวมือ

ชุดควบคุมการเปิดปิดไฟอตัโนมติั ยีห่อ้ Omron รุ่น
 ZEN

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 12-ก.ย.-50 พร้อมใชง้าน                7,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4831 50016300 วศ.
xx.07.50/12060400/016300

ชุดควบคุมการใชง้านหอ้งคอมพิวเตอร์แบบ
อตัโนมติัดว้ยลายน้ิวมือ

เคร่ืองตรวจจบัการเคล่ือนไหวแบบอินฟาเรด 
DSC/EC301

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

12-ก.ย.-50 พร้อมใชง้าน                2,500.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4832 50016302 วศ.
xx.11.50/12060100/016302

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4833 50016303 วศ.
xx.11.50/12060100/016303

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4834 50016304 วศ.
xx.11.50/12060100/016304

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4835 50016305 วศ.
xx.11.50/12060100/016305

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4836 50016306 วศ.
xx.11.50/12060100/016306

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4837 50016307 วศ.
xx.11.50/12060100/016307

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4838 50016308 วศ.
xx.11.50/12060100/016308

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4839 50016309 วศ.
xx.11.50/12060100/016309

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4840 50016310 วศ.
xx.11.50/12060100/016310

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4841 50016311 วศ.
xx.11.50/12060100/016311

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4842 50016312 วศ.
xx.11.50/12060100/016312

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4843 50016313 วศ.
xx.11.50/12060100/016313

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร

และธุรกำร

1

4844 50016314 วศ.
xx.11.50/12060100/016314

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4845 50016315 วศ.
xx.11.50/12060100/016315

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4846 50016316 วศ.
xx.11.50/12060100/016316

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ชุดโตะ๊เกา้อ้ีสนาม หินอ่อน แบบเหล่ียม ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ก.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   งำนบริหำร
และธุรกำร

1

4847 50016317 วศ.
xx.01.50/12060100/016317

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4848 50016318 วศ.
xx.01.50/12060100/016318

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4849 50016319 วศ.
xx.01.50/12060100/016319

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4850 50016320 วศ.
xx.01.50/12060100/016320

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1



4851 50016321 วศ.
xx.01.50/12060100/016321

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4852 50016322 วศ.
xx.01.50/12060100/016322

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4853 50016323 วศ.
xx.01.50/12060100/016323

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4854 50016324 วศ.
xx.01.50/12060100/016324

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4855 50016325 วศ.
xx.01.50/12060100/016325

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4856 50016326 วศ.
xx.01.50/12060100/016326

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4857 50016327 วศ.
xx.01.50/12060100/016327

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

โตะ๊ท างาน 4 ล้ินชกัล็อคอิสระ หนา้ PVC ขนาด 3.5
 ฟตุ TC-2642

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,317.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4858 50016328 วศ.
xx.01.50/12060100/016328

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเปิด 2 บานแบบมือจบัเขาควาย สีเทาสลบั 
SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                2,889.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4859 50016329 วศ.
xx.01.50/12060100/016329

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเปิด 2 บานแบบมือจบัเขาควาย สีเทาสลบั 
SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                2,889.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4860 50016330 วศ.
xx.01.50/12060100/016330

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเปิด 2 บานแบบมือจบัเขาควาย สีเทาสลบั 
SH-104

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                2,889.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4861 50016331 วศ.
xx.01.50/12060100/016331

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเล่ือนแบบกระจก 3 ฟตุ สีเทาสลบั DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                2,279.10 ไฟฟ้ำฯ 1

4862 50016332 วศ.
xx.01.50/12060100/016332

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเล่ือนแบบกระจก 3 ฟตุ สีเทาสลบั DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                2,279.10 ไฟฟ้ำฯ 1

4863 50016333 วศ.
xx.01.50/12060100/016333

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเล่ือนแบบกระจก 3 ฟตุ สีเทาสลบั DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                2,279.10 ไฟฟ้ำฯ 1

4864 50016334 วศ.
xx.01.50/12060100/016334

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเล่ือนแบบกระจก 3 ฟตุ สีเทาสลบั DG-323 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                2,279.10 ไฟฟ้ำฯ 1

4865 50016335 วศ.
xx.01.50/12060100/016335

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเล่ือนแบบกระจก 5 ฟตุ สีเทาสลบั DG-325 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,049.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4866 50016336 วศ.
xx.01.50/12060100/016336

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเล่ือนแบบกระจก 5 ฟตุ สีเทาสลบั DG-325 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,049.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4867 50016337 วศ.
xx.01.50/12060100/016337

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูล้๊อคเกอร์บานเปิดแบบ 12 ประตู สีเทาสลบั 
LK-6112

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                4,708.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4868 50016338 วศ.
xx.01.50/12060100/016338

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูล้๊อคเกอร์บานเปิดแบบ 12 ประตู สีเทาสลบั 
LK-6112

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                4,708.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4869 50016339 วศ.
xx.01.50/12060100/016339

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูล้๊อคเกอร์บานเปิดแบบ 12 ประตู สีเทาสลบั 
LK-6112

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                4,708.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4870 50016340 วศ.
xx.01.50/12060100/016340

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูบ้านเล่ือนแบบทึบ 5 ฟตุ สีเทาสลบั DO-315 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                3,049.50 ไฟฟ้ำฯ 1

4871 50016341 วศ.
xx.01.50/12060100/016341

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูเ้อนกประสงค ์1 บานประตู 6 ล้ินชกัมีชั้นกลาง 
RD-611

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                4,708.00 ไฟฟ้ำฯ 1



4872 50016342 วศ.
xx.01.50/12060100/016342

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูเ้อนกประสงค ์1 บานประตู 6 ล้ินชกัมีชั้นกลาง 
RD-611

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                4,708.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4873 50016343 วศ.
xx.01.50/12060100/016343

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตูเ้อนกประสงค ์1 บานประตู 6 ล้ินชกัมีชั้นกลาง 
RD-611

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                4,708.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4874 50016344 วศ.
xx.01.50/12060100/016344

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4875 50016345 วศ.
xx.01.50/12060100/016345

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4876 50016346 วศ.
xx.01.50/12060100/016346

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4877 50016347 วศ.
xx.01.50/12060100/016347

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4878 50016348 วศ.
xx.01.50/12060100/016348

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4879 50016349 วศ.
xx.01.50/12060100/016349

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4880 50016350 วศ.
xx.01.50/12060100/016350

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4881 50016351 วศ.
xx.01.50/12060100/016351

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4882 50016352 วศ.
xx.01.50/12060100/016352

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4883 50016353 วศ.
xx.01.50/12060100/016353

ชุดครุภณัฑส์ านกังานหอ้งปฏิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วแขน (PVC) สีน ้าตาล 
CT-006

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4884 50016354 วศ.
xx.01.50/12060100/016354

ชุดครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เคร่ืองพิมพม์ลัติฟังกช์ัน่ 4 IN 1 Panasonic / 
KX-FLB812

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

22-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              15,836.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4885 50016355 วศ.
xx.01.50/12060100/016355

ชุดครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์เจทท่ีรองรับการท างาน HP
 Laserjet /P2015N

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

22-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              21,828.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4886 50016356 วศ.
xx.01.50/12060100/016356

ชุดครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์เจท HP Laserjet ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

22-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              14,552.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4887 50016357 วศ.
xx.01.50/12060100/016357

ชุดครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์เจท HP Laserjet ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

22-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              14,552.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4888 50016358 วศ.
xx.01.50/12060100/016358

ชุดครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์เจท HP Laserjet ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

22-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              14,552.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4889 50016359 วศ.
xx.01.50/12061000/016359

ชุดครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP PAVILION / G3185L ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

22-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              28,676.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4890 50016360 วศ.
xx.01.50/12061000/016360

ชุดครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP PAVILION / G3185L ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

22-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              28,676.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4891 50016361 วศ.
xx.01.50/12061000/016361

ชุดครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ส าหรับหอ้งปฏิบติัการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อุปกรณ์กระจายสญัญาณ Fast Ethernet 3Com / 
Swttch 4500

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

22-ต.ค.-50 พร้อมใชง้าน              19,046.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4892 50016362 วศ.
xx.07.50/12061000/016362

ชุดเคร่ืองแม่ข่าย (Server) เพ่ือจดัท าระบบ Backup
 Windows

ชุดเคร่ืองแม่ข่าย (Server) เพ่ือจดัท าระบบ Backup 
Del

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

02-พ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           149,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



4893 50016363 วศ.
xx.07.50/12061000/016363

ชุดเคร่ืองแม่ข่าย (Server) เพ่ือจดัท าระบบ Radius 
ส าหรับการตรวจสอบ

ชุดเคร่ืองแม่ข่าย (Server) เพ่ือจดัท าระบบ Radius 
ส าหรับการตรวจสอบ ยีห่อ้ Del

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

02-พ.ย.-50 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           149,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

4894 50016373 วศ.
xx.03.50/12060100/016373

งานปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการภาควิชาวิศวกรรมโยธา เคร่ืองปรับอากาศขนาด 25910 BTU / SAIJI 
DENKI SI-W-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

06-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              37,000.00 โยธำ 1

4895 50021195 วศ.คล.
02.50/12061100/021195

ระบบควบคุมประตู ยีห่อ้ Wittz รุ่น BKS-4700 
(เกาหลี)

ระบบควบคุมประตู ยีห่อ้ Wittz รุ่น BKS-4700 
(เกาหลี) จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             89,880.00 อุตสำหกำร 1

4896 50021196 วศ.คล.
02.50/12061100/021196

ระบบควบคุมประตู ยีห่อ้ Wittz รุ่น BKS-4700 
(เกาหลี)

ระบบควบคุมประตู ยีห่อ้ Wittz รุ่น BKS-4700 
(เกาหลี) จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             89,880.00 อุตสำหกำร 1

4897 50021197 วศ.คล.
02.50/12061100/021197

ระบบควบคุมประตู ยีห่อ้ Wittz รุ่น BKS-4700 
(เกาหลี)

กลอนไฟฟ้า จ  านวน 1 อนั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             89,880.00 อุตสำหกำร 1

4898 50021198 วศ.คล.
02.50/12061100/021198

ระบบควบคุมประตู ยีห่อ้ Wittz รุ่น BKS-4700 
(เกาหลี)

เคร่ืองส ารองไฟ UPS ขนาด 1KVA. จ านวน 1 
เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             89,880.00 อุตสำหกำร 1

4899 50022627 วศ.
xx.01.50/12060100/022627

ชุดครุภณัฑก์ารศึกษาหอ้งปฎิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

ชุดครุภณัฑก์ารศึกษาหอ้งปฎิบติัการภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เกา้อ้ีพนกังานไม่มีทา้วเเขน สี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

29-ส.ค.-55                1,391.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4900 50024683 วศ.คล.
04.50/12061100/024683

เคร่ืองแยกแสงส าหรับเคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสี
อินฟาเหรด (รหสั 80936)

Splitter BB (50) Shimadzu รุ่น FTIR-8101 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-ก.ย.-56 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             74,829.05 เคมี 1

4901 50024684 วศ.คล.
04.50/12061100/024684

เคร่ืองแยกแสงส าหรับเคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสี
อินฟาเหรด (รหสั 80937)

KB window p;ate (50.6) Shimadzu รุ่น FTR-8101 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-ก.ย.-56 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             40,243.43 เคมี 1

4902 50024685 วศ.คล.
04.50/12061100/024685

เคร่ืองแยกแสงส าหรับเคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสี
อินฟาเหรด (รหสั 80938)

AC Power line filter ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น FTR-8101 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30-ก.ย.-56 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,927.52 เคมี 1

4903 51016438 วศ.คล.
04.51/12061000/016438

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ISS รุ่น Pentium Core2Duo 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-ก.พ.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             32,314.00 เคมี 1

4904 51016439 วศ.คล.
04.51/12061000/016439

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ISS รุ่น Pentium Core2Duo 

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-ก.พ.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             32,314.00 เคมี 1

4905 51016440 วศ.คล.
04.51/12061000/016440

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

สวิทย ์8 Port ยีห่อ้ D-Link ประเทศญ่ีปุ่ น ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 15-ก.พ.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4906 51016441 วศ.คล.
04.51/12060100/016441

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

สวิทย ์8 Port ยีห่อ้ D-Link ประเทศญ่ีปุ่ น ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 15-ก.พ.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

4907 51016442 วศ.คล.
04.51/12060100/016442

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4908 51016443 วศ.คล.
04.51/12060100/016443

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4909 51016444 วศ.คล.
04.51/12060100/016444

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4910 51016445 วศ.คล.
04.51/12060100/016445

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4911 51016446 วศ.คล.
04.51/12060100/016446

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4912 51016447 วศ.คล.
04.51/12060100/016447

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4913 51016448 วศ.คล.
04.51/12060100/016448

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1



4914 51016449 วศ.คล.
04.51/12060100/016449

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4915 51016450 วศ.คล.
04.51/12060100/016450

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4916 51016451 วศ.คล.
04.51/12060100/016451

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4917 51016452 วศ.คล.
04.51/12060100/016452

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4918 51016453 วศ.คล.
04.51/12060100/016453

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4919 51016454 วศ.คล.
04.51/12060100/016454

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4920 51016455 วศ.คล.
04.51/12060100/016455

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4921 51016456 วศ.คล.
04.51/12060100/016456

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4922 51016457 วศ.คล.
04.51/12060100/016457

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4923 51016458 วศ.คล.
04.51/12060100/016458

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4924 51016459 วศ.คล.
04.51/12060100/016459

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4925 51016460 วศ.คล.
04.51/12060100/016460

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4926 51016461 วศ.คล.
04.51/12060100/016461

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4927 51016462 วศ.คล.
04.51/12060100/016462

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4928 51016463 วศ.คล.
04.51/12060100/016463

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4929 51016464 วศ.คล.
04.51/12060100/016464

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4930 51016465 วศ.คล.
04.51/12060100/016465

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4931 51016466 วศ.คล.
04.51/12060100/016466

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4932 51016467 วศ.คล.
04.51/12060100/016467

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4933 51016468 วศ.คล.
04.51/12060100/016468

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4934 51016469 วศ.คล.
04.51/12060100/016469

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1



4935 51016470 วศ.คล.
04.51/12060100/016470

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4936 51016471 วศ.คล.
04.51/12060100/016471

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4937 51016472 วศ.คล.
04.51/12060100/016472

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4938 51016473 วศ.คล.
04.51/12060100/016473

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4939 51016474 วศ.คล.
04.51/12060100/016474

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4940 51016475 วศ.คล.
04.51/12060100/016475

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4941 51016476 วศ.คล.
04.51/12060100/016476

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4942 51016477 วศ.คล.
04.51/12060100/016477

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4943 51016478 วศ.คล.
04.51/12060100/016478

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4944 51016479 วศ.คล.
04.51/12060100/016479

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4945 51016480 วศ.คล.
04.51/12060100/016480

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4946 51016481 วศ.คล.
04.51/12060100/016481

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย โตะ๊ รุ่น
 D-126002 ยีห่อ้ ไทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               1,733.40 เคมี 1

4947 51016482 วศ.คล.
04.51/12060100/016482

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4948 51016483 วศ.คล.
04.51/12060100/016483

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4949 51016484 วศ.คล.
04.51/12060100/016484

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4950 51016485 วศ.คล.
04.51/12060100/016485

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4951 51016486 วศ.คล.
04.51/12060100/016486

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4952 51016487 วศ.คล.
04.51/12060100/016487

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4953 51016488 วศ.คล.
04.51/12060100/016488

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4954 51016489 วศ.คล.
04.51/12060100/016489

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4955 51016490 วศ.คล.
04.51/12060100/016490

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1



4956 51016491 วศ.คล.
04.51/12060100/016491

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4957 51016492 วศ.คล.
04.51/12060100/016492

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4958 51016493 วศ.คล.
04.51/12060100/016493

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4959 51016494 วศ.คล.
04.51/12060100/016494

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4960 51016495 วศ.คล.
04.51/12060100/016495

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4961 51016496 วศ.คล.
04.51/12060100/016496

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4962 51016497 วศ.คล.
04.51/12060100/016497

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4963 51016498 วศ.คล.
04.51/12060100/016498

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4964 51016499 วศ.คล.
04.51/12060100/016499

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4965 51016500 วศ.คล.
04.51/12060100/016500

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4966 51016501 วศ.คล.
04.51/12060100/016501

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4967 51016502 วศ.คล.
04.51/12060100/016502

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4968 51016503 วศ.คล.
04.51/12060100/016503

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4969 51016504 วศ.คล.
04.51/12060100/016504

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4970 51016505 วศ.คล.
04.51/12060100/016505

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4971 51016506 วศ.คล.
04.51/12060100/016506

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4972 51016507 วศ.คล.
04.51/12060100/016507

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4973 51016508 วศ.คล.
04.51/12060100/016508

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4974 51016509 วศ.คล.
04.51/12060100/016509

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4975 51016510 วศ.คล.
04.51/12060100/016510

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4976 51016511 วศ.คล.
04.51/12060100/016511

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1



4977 51016512 วศ.คล.
04.51/12060100/016512

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4978 51016513 วศ.คล.
04.51/12060100/016513

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4979 51016514 วศ.คล.
04.51/12060100/016514

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4980 51016515 วศ.คล.
04.51/12060100/016515

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4981 51016516 วศ.คล.
04.51/12060100/016516

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4982 51016517 วศ.คล.
04.51/12060100/016517

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4983 51016518 วศ.คล.
04.51/12060100/016518

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4984 51016519 วศ.คล.
04.51/12060100/016519

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4985 51016520 วศ.คล.
04.51/12060100/016520

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4986 51016521 วศ.คล.
04.51/12060100/016521

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ชุดโตะ๊เกา้อ้ีส าหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ย เกา้อ้ี 
รุ่น TK-35A ยีห่อ้ ทพทั

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 04-เม.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                  877.40 เคมี 1

4987 51016522 วศ.คล.
01.51/12061100/016522

ชุดฝึกอิเลคทรอนิกส์ก าลงั ชุดฝึกอิเลคทรอนิกส์ก าลงั ยีห่อ้ NATIONAL 
INSTRUMENTS รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน            199,020.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4988 51016523 วศ.คล.
01.51/12061100/016523

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว ตวัคุมพีแอลซี รุ่น CP1H-X40DT-D ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน              15,540.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4989 51016524 วศ.คล.
01.51/12061100/016524

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว ตวัคุมพีแอลซี รุ่น CP1H-X40DT-D ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน              15,540.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4990 51016525 วศ.คล.
01.51/12061100/016525

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว มอเตอร์ชนิดเอซีเซอร์โว รุ่นR7M-A40030S1 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน              11,235.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4991 51016526 วศ.คล.
01.51/12061100/016526

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว มอเตอร์ชนิดเอซีเซอร์โว รุ่นR7M-A40030S1 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน              11,235.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4992 51016527 วศ.คล.
01.51/12061100/016527

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว ตวัขบัเซอร์โว รุ่น R7D-AP04H ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน              16,275.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4993 51016528 วศ.คล.
01.51/12061100/016528

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว ตวัขบัเซอร์โว รุ่น R7D-AP04H ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน              16,275.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4994 51016529 วศ.คล.
01.51/12061100/016529

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว ชุดแผงทดลองพร้อมกล่องจดัเก็บ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน              15,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4995 51016530 วศ.คล.
01.51/12061100/016530

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว ชุดแผงทดลองพร้อมกล่องจดัเก็บ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,239.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4996 51016531 วศ.คล.
01.51/12061100/016531

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว RS232C Port รุ่น CP1W-CIF01 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,239.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4997 51016532 วศ.คล.
01.51/12061100/016532

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว RS232C Port รุ่น CP1W-CIF01 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                2,362.00 ไฟฟ้ำฯ 1



4998 51016533 วศ.คล.
01.51/12061100/016533

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว PLC Controller Cable รุ่น R88A-CPU001S ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                2,362.00 ไฟฟ้ำฯ 1

4999 51016534 วศ.คล.
01.51/12061100/016534

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว PLC Controller Cable รุ่น R88A-CPU001S ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,921.50 ไฟฟ้ำฯ 1

5000 51016535 วศ.คล.
01.51/12061100/016535

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว Servo Motor Cable รุ่น R7A-CEA001S ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                2,320.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5001 51016536 วศ.คล.
01.51/12061100/016536

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว Servo Motor Cable รุ่น R7A-CEA001S ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                2,320.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5002 51016537 วศ.คล.
01.51/12061100/016537

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว Computer Cable รุ่น R7A-CCA002P2 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,921.50 ไฟฟ้ำฯ 1

5003 51016538 วศ.คล.
01.51/12061100/016538

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว Computer Cable รุ่น R7A-CCA002P2 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,921.50 ไฟฟ้ำฯ 1

5004 51016539 วศ.คล.
01.51/12061100/016539

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว Power Supply 24 VDC รุ่น S8VS-06024 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                2,382.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5005 51016540 วศ.คล.
01.51/12061100/016540

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว Power Supply 24 VDC รุ่น S8VS-06024 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                2,382.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5006 51016541 วศ.คล.
01.51/12061100/016541

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว Micro Sensor รุ่น EE-SX872A ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                   564.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5007 51016542 วศ.คล.
01.51/12061100/016542

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว Micro Sensor รุ่น EE-SX872A ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                   564.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5008 51016543 วศ.คล.
01.51/12061100/016543

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว RS232C Cable for PLC รุ่น RS232C Cable ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                   675.15 ไฟฟ้ำฯ 1

5009 51016544 วศ.คล.
01.51/12061100/016544

ชุดทดลองระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์เอซีเซอร์โว RS232C Cable for PLC รุ่น RS232C Cable ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                   675.15 ไฟฟ้ำฯ 1

5010 51016555 วศ.คล.
05.51/12061100/016555

ตวัเก็บสญัญาณ(Data aquistion) ตวัเก็บสญัญาณ(Data aquistion) ยีห่อ้ 
DEWE-800,DAQN-AIN-BNC,DEWESOFT-

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25 กรกฏาคม 
2551

พร้อมใชง้าน            439,877.00 เคร่ืองกล 1

5011 51016556 วศ.
xx.01.51/12061100/016556

ชุดวดัแรงสัน่สะเทือน ชุดวดัแรงสัน่สะเทือน ยีห่อ้ Dewetron,Kistler รุ่น 
Dewe-Orion-824-

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

25 กรกฏาคม 
2551

พร้อมใชง้าน            349,997.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5012 51016562 วศ.คล.
03.51/12061100/016562

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ รุ่น FD115 ยีห่อ้ 
Binder

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน              63,000.00 โยธำ 1

5013 51016563 วศ.คล.
03.51/12061100/016563

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ ตูดู้ดความช้ืนอตัโนมติั รุ่น OH-35 ASONE ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             28,000.00 โยธำ 1

5014 51016564 วศ.คล.
03.51/12061100/016564

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ ชุดกรองสารพร้อมป๊ัมสูญญากาศ ชนิดไดอะเฟรม 
รุ่น NO22AN.81 KNFNEUBERGER

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน              33,200.00 โยธำ 1

5015 51016565 วศ.คล.
03.51/12061100/016565

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ เคร่ืองมือวดัปริมาณออกซิเจน รุ่น Handy lab OX12
 Schott-Gerate

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             66,600.00 โยธำ 1

5016 51016566 วศ.คล.
03.51/12061100/016566

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ เคร่ืองเขยา่ผสมสารละลาย รุ่น TM-IFยีห่อ้ As one ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             11,240.00 โยธำ 1

5017 51016567 วศ.คล.
03.51/12061100/016567

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ เคร่ืองเขยา่ผสมสารละลาย รุ่น TM-IFยีห่อ้ As one 
ขนาด 1 มล.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               1,350.00 โยธำ 1

5018 51016568 วศ.คล.
03.51/12061100/016568

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ เคร่ืองเขยา่ผสมสารละลาย รุ่น TM-IFยีห่อ้ As one 
ขนาด 5 มล.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1



5019 51016569 วศ.คล.
03.51/12061100/016569

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ เคร่ืองเขยา่ผสมสารละลาย รุ่น TM-IFยีห่อ้ As one 
ขนาด 10 มล.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

5020 51016570 วศ.คล.
03.51/12061100/016570

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ดูดจ่ายสารเคมีระบบปิด ขนาด 10 มล. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน              22,000.00 โยธำ 1

5021 51016571 วศ.คล.
03.51/12061100/016571

ตูอ้บพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ดูดจ่ายสารเคมีระบบปิด ขนาด 50 มล. ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

5022 51016572 วศ.คล.
03.51/12061100/016572

เตาเผาพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ ชุดเตาเผาพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ ยีห่อ้ 
Carbolite รุ่น Carrwf12/13/3216P1

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน            243,550.00 โยธำ 1

5023 51016573 วศ.คล.
03.51/12061100/016573

เตาเผาพร้อมส่วนควบคุมอุณหภูมิ ชุดตรวจสอบน ้าหนกัตวัอยา่งก่อนน าเขา้เผา รุ่น 
ED32025 ยีห่อ้ Sartorius

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน              40,000.00 โยธำ 1

5024 51016574 วศ.คล.
07.51/12061000/016574

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.1) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5025 51016575 วศ.คล.
07.51/12061000/016575

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.2) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5026 51016576 วศ.คล.
07.51/12061000/016576

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.3) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5027 51016577 วศ.คล.
07.51/12061000/016577

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.4) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5028 51016578 วศ.คล.
07.51/12061000/016578

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.5) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5029 51016579 วศ.คล.
07.51/12061000/016579

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.6) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5030 51016580 วศ.คล.
07.51/12061000/016580

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.7) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5031 51016581 วศ.คล.
07.51/12061000/016581

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.8) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5032 51016582 วศ.คล.
07.51/12061000/016582

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.9) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5033 51016583 วศ.คล.
07.51/12061000/016583

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Computer DLS C2Q 6600 2.4 GHz. (ค.10) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-ส.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             24,075.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5034 51016584 วศ.
xx.07.51/12061000/016584

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ Switch Cisco Ws-C2960-24TT-L ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

11-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน              30,709.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5035 51016585 วศ.
xx.07.51/12061000/016585

ชุดปฎิบติัการส าหรับหอ้งปฎิบติัการคอมพิวเตอร์ LCD SAMSUNG 32" 320 PK ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

11-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน              45,261.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5036 51016586 วศ.คล.
04.51/12061100/016586

ชุดทอ่ไอน ้า ยีห่อ้ STS รุ่น AAERCFLEX (ฉนวน
ไยแกว้)

ชุดทอ่ไอน ้า ยีห่อ้ STS รุ่น AAERCFLEX (ฉนวน
ไยแกว้)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-ส.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           299,600.00 เคมี 1

5037 51016590 วศ.คล.
01.51/12060400/016590

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เคร่ืองฉายวิดิทศัน์ ยห่อ้ 3M รุ่น X20 S/N FBG 
017780 (เคร่ืองท่ี 4)

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 15-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน              54,998.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5038 51016591 วศ.คล.
01.51/12060400/016591

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เคร่ืองฉายวิดิทศัน์ ยห่อ้ 3M รุ่น X20 S/N FBG 
017779 (เคร่ืองท่ี 5)

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 15-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน              54,998.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5039 51016592 วศ.คล.
01.51/12060400/016592

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ จอภาพแบบแขวน ยีห่อ้ RAZR รุ่น WMW 100 น้ิว 
(เคร่ืองท่ี1)

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 15-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                4,922.00 ไฟฟ้ำฯ 1



5040 51016593 วศ.คล.
01.51/12060400/016593

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ จอภาพแบบแขวน ยีห่อ้ RAZR รุ่น WMW 100 น้ิว 
(เคร่ืองท่ี.2)

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 15-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                4,922.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5041 51016594 วศ.คล.
01.51/12060400/016594

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ จอภาพแบบแขวน ยีห่อ้ RAZR รุ่น WMW 100 น้ิว 
(เคร่ืองท่ี 3)

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 15-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                4,922.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5042 51016595 วศ.คล.
01.51/12060400/016595

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ จอภาพแบบแขวน ยีห่อ้ RAZR รุ่น WMW 100 น้ิว 
(เคร่ืองท่ี 4)

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 15-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                4,922.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5043 51016596 วศ.คล.
01.51/12060400/016596

ชุดอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ จอภาพแบบแขวน ยีห่อ้ RAZR รุ่น WMW 100 น้ิว 
(เคร่ืองท่ี 5)

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 15-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                4,922.00 ไฟฟ้ำฯ 1

5044 51016597 วศ.คล.
02.51/12061100/016597

เคร่ืองผสมความเร็วสูง เคร่ืองผสมความเร็วสูงยีห่อ้ Lebtech รุ่น LMX 10 
VS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ต.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           299,600.00 อุตสำหกำร 1

5045 51016598 วศ.คล.
02.51/12061000/016598

เคร่ืองผสมความเร็วสูง ชุดปฎิบติัการเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ ยีห่อ้ JST Engineering (เคร่ืองท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04-ต.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1

5046 51016599 วศ.คล.
02.51/12061000/016599

เคร่ืองผสมความเร็วสูง ชุดปฎิบติัการเทคโนดลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ ยีห่อ้ JST Engineering

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 05-ต.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   อุตสำหกำร 1

5047 51016600 วศ.คล.
03.51/12061100/016600

ชุดเก็บขอ้มูลจราจรแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX I PLUS

เคร่ืองเก็บขอ้มูลแบบเคล่ือนยา้ย รุ่น NC-200 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ต.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             49,500.00 โยธำ 1

5048 51016601 วศ.คล.
03.51/12061100/016601

ชุดเก็บขอ้มูลจราจรแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX I PLUS

เคร่ืองเก็บขอ้มูลแบบเคล่ือนยา้ย รุ่น NC-200 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ต.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             49,500.00 โยธำ 1

5049 51016602 วศ.คล.
03.51/12061100/016602

ชุดเก็บขอ้มูลจราจรแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX I PLUS

เคร่ืองเก็บขอ้มูลแบบเคล่ือนยา้ย รุ่น NC-200 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ต.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             49,500.00 โยธำ 1

5050 51016603 วศ.คล.
03.51/12061100/016603

ชุดเก็บขอ้มูลจราจรแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX I PLUS

เคร่ืองเก็บขอ้มูลแบบเคล่ือนยา้ย รุ่น NC-200 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ต.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             49,500.00 โยธำ 1

5051 51016604 วศ.คล.
03.51/12061100/016604

ชุดเก็บขอ้มูลจราจรแบบอตัโนมติั ยีห่อ้ JAMAR 
รุ่น TRAX I PLUS

เคร่ืองเก็บขอ้มูลแบบเคล่ือนยา้ย รุ่น NC-200 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28-ต.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             49,500.00 โยธำ 1

5052 51016627 วศ.คล.
04.51/12061100/016627

ชุดควบคุมการท างานของหอกลัน่ (221560) ชุดควบคุมการท างานของหอกลัน่ ยีห่อ้ National 
Instument รุ่น Ni Compact dag

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ต.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           600,000.00 เคมี 1

5053 51016628 วศ.คล.
02.51/12061000/016628

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการออกแบบการทดลอง
ขั้นสูง Moddue i6j 8

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 20-ก.พ.-52 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           309,123.00 อุตสำหกำร 1

5054 51016629 วศ.คล.
02.51/12061000/016629

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ Lenovo Thinkcenterm57p (เคร่ืองท่ี

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 20-ก.พ.-52 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             31,812.85 อุตสำหกำร 1

5055 51016630 วศ.คล.
02.51/12061000/016630

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ Lenovo Thinkcenterm57p (เคร่ืองท่ี

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 20-ก.พ.-52 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             31,812.85 อุตสำหกำร 1

5056 51016631 วศ.คล.
02.51/12061000/016631

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ Lenovo Thinkcenterm57p (เคร่ืองท่ี

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 20-ก.พ.-52 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             31,812.85 อุตสำหกำร 1

5057 51016632 วศ.คล.
02.51/12061000/016632

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ Lenovo Thinkcenterm57p (เคร่ืองท่ี

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 20-ก.พ.-52 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             31,812.85 อุตสำหกำร 1

5058 51016633 วศ.คล.
02.51/12061000/016633

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ Lenovo Thinkcenterm57p (เคร่ืองท่ี

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 20-ก.พ.-52 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             31,812.85 อุตสำหกำร 1

5059 51016634 วศ.คล.
02.51/12061000/016634

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ Lenovo Thinkcenterm57p (เคร่ืองท่ี

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 20-ก.พ.-52 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             31,812.85 อุตสำหกำร 1

5060 51016635 วศ.คล.
07.51/12061000/016635

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั พร้อมใชง้าน                           -   ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



5061 51016636 วศ.
xx.07.51/12060100/016636

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ ยีห่อ้ wINz รุ่น BKS4700 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              35,310.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5062 51016637 วศ.
xx.07.51/12060100/016637

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ ยีห่อ้ wINz รุ่น BKS4700 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              35,310.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5063 51016638 วศ.
xx.07.51/12060100/016638

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ ยีห่อ้ wINz รุ่น BKS4700 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              35,310.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5064 51016639 วศ.
xx.07.51/12060300/016639

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ ชุด Riti Controller ยีห่อ้ Winz ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              10,700.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5065 51016640 วศ.
xx.07.51/12060300/016640

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ เคร่ืองส ารองไฟ ยีห่อ้ Wintz รุ่น UIK ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                6,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5066 51016641 วศ.
xx.07.51/12060300/016641

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ เคร่ืองส ารองไฟ ยีห่อ้ Wintz รุ่น UIK ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                6,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5067 51016642 วศ.
xx.07.51/12060300/016642

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ เคร่ืองส ารองไฟ ยีห่อ้ Wintz รุ่น U5V ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                3,210.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5068 51016643 วศ.
xx.07.51/12060300/016643

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ ชุดเคร่ืองอ่านเขียนบตัรคล่ืนวิทย ุMifare ยีห่อ้ Wittz
 รุ่น 737p

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                6,955.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5069 51016644 วศ.
xx.07.51/12061000/016644

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ ชุดคอมพิวเตอร์ ส าหรับควบคุมและส ารองขอ้มูล 
Asus Intel Core 2 Dual E2140

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน              52,430.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5070 51016645 วศ.
xx.07.51/12061000/016645

งานปรับปรุงระบบเขา้ออกอาคารอ านวยการ ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับป้อนขอ้มูล ยีห่อ้ ASUS 
Intel Core 2 Dual E4400

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

23-พ.ย.-50 พร้อมใชง้าน                9,630.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

5071 51016646 วศ.
xx.11.51/12060100/016646

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5072 51016647 วศ.
xx.11.51/12060100/016647

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5073 51016648 วศ.
xx.11.51/12060100/016648

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5074 51016649 วศ.
xx.11.51/12060100/016649

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5075 51016650 วศ.
xx.11.51/12060100/016650

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5076 51016651 วศ.
xx.11.51/12060100/016651

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5077 51016652 วศ.
xx.11.51/12060100/016652

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5078 51016653 วศ.
xx.11.51/12060100/016653

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5079 51016654 วศ.
xx.11.51/12060100/016654

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5080 51016655 วศ.
xx.11.51/12060100/016655

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5081 51016656 วศ.
xx.11.51/12060100/016656

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5082 51016657 วศ.
xx.11.51/12060100/016657

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5083 51016658 วศ.
xx.11.51/12060100/016658

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5084 51016659 วศ.
xx.11.51/12060100/016659

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5085 51016660 วศ.
xx.11.51/12060100/016660

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5086 51016661 วศ.
xx.11.51/12060100/016661

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5087 51016662 วศ.
xx.11.51/12060100/016662

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5088 51016663 วศ.
xx.11.51/12060100/016663

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5089 51016664 วศ.
xx.11.51/12060100/016664

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5090 51016665 วศ.
xx.11.51/12060100/016665

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5091 51016666 วศ.
xx.11.51/12060100/016666

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5092 51016667 วศ.
xx.11.51/12060100/016667

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5093 51016668 วศ.
xx.11.51/12060100/016668

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5094 51016669 วศ.
xx.11.51/12060100/016669

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5095 51016670 วศ.
xx.11.51/12060100/016670

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5096 51016671 วศ.
xx.11.51/12060100/016671

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5097 51016672 วศ.
xx.11.51/12060100/016672

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5098 51016673 วศ.
xx.11.51/12060100/016673

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5099 51016674 วศ.
xx.11.51/12060100/016674

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5100 51016675 วศ.
xx.11.51/12060100/016675

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5101 51016676 วศ.
xx.11.51/12060100/016676

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5102 51016677 วศ.
xx.11.51/12060100/016677

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5103 51016678 วศ.
xx.11.51/12060100/016678

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5104 51016679 วศ.
xx.11.51/12060100/016679

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5105 51016680 วศ.
xx.11.51/12060100/016680

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5106 51016681 วศ.
xx.11.51/12060100/016681

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5107 51016682 วศ.
xx.11.51/12060100/016682

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5108 51016683 วศ.
xx.11.51/12060100/016683

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5109 51016684 วศ.
xx.11.51/12060100/016684

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5110 51016685 วศ.
xx.11.51/12060100/016685

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5111 51016686 วศ.
xx.11.51/12060100/016686

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5112 51016687 วศ.
xx.11.51/12060100/016687

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5113 51016688 วศ.
xx.11.51/12060100/016688

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5114 51016689 วศ.
xx.11.51/12060100/016689

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5115 51016690 วศ.
xx.11.51/12060100/016690

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5116 51016691 วศ.
xx.11.51/12060100/016691

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5117 51016692 วศ.
xx.11.51/12060100/016692

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5118 51016693 วศ.
xx.11.51/12060100/016693

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5119 51016694 วศ.
xx.11.51/12060100/016694

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5120 51016695 วศ.
xx.11.51/12060100/016695

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5121 51016696 วศ.
xx.11.51/12060100/016696

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5122 51016697 วศ.
xx.11.51/12060100/016697

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5123 51016698 วศ.
xx.11.51/12060100/016698

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5124 51016699 วศ.
xx.11.51/12060100/016699

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5125 51016700 วศ.
xx.11.51/12060100/016700

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5126 51016701 วศ.
xx.11.51/12060100/016701

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5127 51016702 วศ.
xx.11.51/12060100/016702

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5128 51016703 วศ.
xx.11.51/12060100/016703

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5129 51016704 วศ.
xx.11.51/12060100/016704

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5130 51016705 วศ.
xx.11.51/12060100/016705

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5131 51016706 วศ.
xx.11.51/12060100/016706

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5132 51016707 วศ.
xx.11.51/12060100/016707

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5133 51016708 วศ.
xx.11.51/12060100/016708

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5134 51016709 วศ.
xx.11.51/12060100/016709

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5135 51016710 วศ.
xx.11.51/12060100/016710

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5136 51016711 วศ.
xx.11.51/12060100/016711

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5137 51016712 วศ.
xx.11.51/12060100/016712

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5138 51016713 วศ.
xx.11.51/12060100/016713

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5139 51016714 วศ.
xx.11.51/12060100/016714

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5140 51016715 วศ.
xx.11.51/12060100/016715

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5141 51016716 วศ.
xx.11.51/12060100/016716

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5142 51016717 วศ.
xx.11.51/12060100/016717

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5143 51016718 วศ.
xx.11.51/12060100/016718

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5144 51016719 วศ.
xx.11.51/12060100/016719

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5145 51016720 วศ.
xx.11.51/12060100/016720

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5146 51016721 วศ.
xx.11.51/12060100/016721

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5147 51016722 วศ.
xx.11.51/12060100/016722

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5148 51016723 วศ.
xx.11.51/12060100/016723

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5149 51016724 วศ.
xx.11.51/12060100/016724

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5150 51016725 วศ.
xx.11.51/12060100/016725

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5151 51016726 วศ.
xx.11.51/12060100/016726

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5152 51016727 วศ.
xx.11.51/12060100/016727

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5153 51016728 วศ.
xx.11.51/12060100/016728

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5154 51016729 วศ.
xx.11.51/12060100/016729

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5155 51016730 วศ.
xx.11.51/12060100/016730

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5156 51016731 วศ.
xx.11.51/12060100/016731

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5157 51016732 วศ.
xx.11.51/12060100/016732

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5158 51016733 วศ.
xx.11.51/12060100/016733

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5159 51016734 วศ.
xx.11.51/12060100/016734

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5160 51016735 วศ.
xx.11.51/12060100/016735

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5161 51016736 วศ.
xx.11.51/12060100/016736

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5162 51016737 วศ.
xx.11.51/12060100/016737

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5163 51016738 วศ.
xx.11.51/12060100/016738

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5164 51016739 วศ.
xx.11.51/12060100/016739

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5165 51016740 วศ.
xx.11.51/12060100/016740

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5166 51016741 วศ.
xx.11.51/12060100/016741

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5167 51016742 วศ.
xx.11.51/12060100/016742

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5168 51016743 วศ.
xx.11.51/12060100/016743

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5169 51016744 วศ.
xx.11.51/12060100/016744

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5170 51016745 วศ.
xx.11.51/12060100/016745

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย โตะ๊ขนาด 1800 X 800 X 750 มม. ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                6,420.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5171 51016746 วศ.
xx.11.51/12060100/016746

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5172 51016747 วศ.
xx.11.51/12060100/016747

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5173 51016748 วศ.
xx.11.51/12060100/016748

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5174 51016749 วศ.
xx.11.51/12060100/016749

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5175 51016750 วศ.
xx.11.51/12060100/016750

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5176 51016751 วศ.
xx.11.51/12060100/016751

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5177 51016752 วศ.
xx.11.51/12060100/016752

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5178 51016753 วศ.
xx.11.51/12060100/016753

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5179 51016754 วศ.
xx.11.51/12060100/016754

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5180 51016755 วศ.
xx.11.51/12060100/016755

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5181 51016756 วศ.
xx.11.51/12060100/016756

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5182 51016757 วศ.
xx.11.51/12060100/016757

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5183 51016758 วศ.
xx.11.51/12060100/016758

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5184 51016759 วศ.
xx.11.51/12060100/016759

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5185 51016760 วศ.
xx.11.51/12060100/016760

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5186 51016761 วศ.
xx.11.51/12060100/016761

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5187 51016762 วศ.
xx.11.51/12060100/016762

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5188 51016763 วศ.
xx.11.51/12060100/016763

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5189 51016764 วศ.
xx.11.51/12060100/016764

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5190 51016765 วศ.
xx.11.51/12060100/016765

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5191 51016766 วศ.
xx.11.51/12060100/016766

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5192 51016767 วศ.
xx.11.51/12060100/016767

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5193 51016768 วศ.
xx.11.51/12060100/016768

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5194 51016769 วศ.
xx.11.51/12060100/016769

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5195 51016770 วศ.
xx.11.51/12060100/016770

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5196 51016771 วศ.
xx.11.51/12060100/016771

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5197 51016772 วศ.
xx.11.51/12060100/016772

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5198 51016773 วศ.
xx.11.51/12060100/016773

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5199 51016774 วศ.
xx.11.51/12060100/016774

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5200 51016775 วศ.
xx.11.51/12060100/016775

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5201 51016776 วศ.
xx.11.51/12060100/016776

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5202 51016777 วศ.
xx.11.51/12060100/016777

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5203 51016778 วศ.
xx.11.51/12060100/016778

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5204 51016779 วศ.
xx.11.51/12060100/016779

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5205 51016780 วศ.
xx.11.51/12060100/016780

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5206 51016781 วศ.
xx.11.51/12060100/016781

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5207 51016782 วศ.
xx.11.51/12060100/016782

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5208 51016783 วศ.
xx.11.51/12060100/016783

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5209 51016784 วศ.
xx.11.51/12060100/016784

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5210 51016785 วศ.
xx.11.51/12060100/016785

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5211 51016786 วศ.
xx.11.51/12060100/016786

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5212 51016787 วศ.
xx.11.51/12060100/016787

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5213 51016788 วศ.
xx.11.51/12060100/016788

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5214 51016789 วศ.
xx.11.51/12060100/016789

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5215 51016790 วศ.
xx.11.51/12060100/016790

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5216 51016791 วศ.
xx.11.51/12060100/016791

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5217 51016792 วศ.
xx.11.51/12060100/016792

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5218 51016793 วศ.
xx.11.51/12060100/016793

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5219 51016794 วศ.
xx.11.51/12060100/016794

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5220 51016795 วศ.
xx.11.51/12060100/016795

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5221 51016796 วศ.
xx.11.51/12060100/016796

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5222 51016797 วศ.
xx.11.51/12060100/016797

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5223 51016798 วศ.
xx.11.51/12060100/016798

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5224 51016799 วศ.
xx.11.51/12060100/016799

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5225 51016800 วศ.
xx.11.51/12060100/016800

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5226 51016801 วศ.
xx.11.51/12060100/016801

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5227 51016802 วศ.
xx.11.51/12060100/016802

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5228 51016803 วศ.
xx.11.51/12060100/016803

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5229 51016804 วศ.
xx.11.51/12060100/016804

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5230 51016805 วศ.
xx.11.51/12060100/016805

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5231 51016806 วศ.
xx.11.51/12060100/016806

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5232 51016807 วศ.
xx.11.51/12060100/016807

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5233 51016808 วศ.
xx.11.51/12060100/016808

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5234 51016809 วศ.
xx.11.51/12060100/016809

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5235 51016810 วศ.
xx.11.51/12060100/016810

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5236 51016811 วศ.
xx.11.51/12060100/016811

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5237 51016812 วศ.
xx.11.51/12060100/016812

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5238 51016813 วศ.
xx.11.51/12060100/016813

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5239 51016814 วศ.
xx.11.51/12060100/016814

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5240 51016815 วศ.
xx.11.51/12060100/016815

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5241 51016816 วศ.
xx.11.51/12060100/016816

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5242 51016817 วศ.
xx.11.51/12060100/016817

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5243 51016818 วศ.
xx.11.51/12060100/016818

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5244 51016819 วศ.
xx.11.51/12060100/016819

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5245 51016820 วศ.
xx.11.51/12060100/016820

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5246 51016821 วศ.
xx.11.51/12060100/016821

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5247 51016822 วศ.
xx.11.51/12060100/016822

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5248 51016823 วศ.
xx.11.51/12060100/016823

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5249 51016824 วศ.
xx.11.51/12060100/016824

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5250 51016825 วศ.
xx.11.51/12060100/016825

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5251 51016826 วศ.
xx.11.51/12060100/016826

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5252 51016827 วศ.
xx.11.51/12060100/016827

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5253 51016828 วศ.
xx.11.51/12060100/016828

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5254 51016829 วศ.
xx.11.51/12060100/016829

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5255 51016830 วศ.
xx.11.51/12060100/016830

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5256 51016831 วศ.
xx.11.51/12060100/016831

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5257 51016832 วศ.
xx.11.51/12060100/016832

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5258 51016833 วศ.
xx.11.51/12060100/016833

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5259 51016834 วศ.
xx.11.51/12060100/016834

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5260 51016835 วศ.
xx.11.51/12060100/016835

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5261 51016836 วศ.
xx.11.51/12060100/016836

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5262 51016837 วศ.
xx.11.51/12060100/016837

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5263 51016838 วศ.
xx.11.51/12060100/016838

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5264 51016839 วศ.
xx.11.51/12060100/016839

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5265 51016840 วศ.
xx.11.51/12060100/016840

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5266 51016841 วศ.
xx.11.51/12060100/016841

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5267 51016842 วศ.
xx.11.51/12060100/016842

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5268 51016843 วศ.
xx.11.51/12060100/016843

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5269 51016844 วศ.
xx.11.51/12060100/016844

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5270 51016845 วศ.
xx.11.51/12060100/016845

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5271 51016846 วศ.
xx.11.51/12060100/016846

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5272 51016847 วศ.
xx.11.51/12060100/016847

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5273 51016848 วศ.
xx.11.51/12060100/016848

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5274 51016849 วศ.
xx.11.51/12060100/016849

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5275 51016850 วศ.
xx.11.51/12060100/016850

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5276 51016851 วศ.
xx.11.51/12060100/016851

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5277 51016852 วศ.
xx.11.51/12060100/016852

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5278 51016853 วศ.
xx.11.51/12060100/016853

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5279 51016854 วศ.
xx.11.51/12060100/016854

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5280 51016855 วศ.
xx.11.51/12060100/016855

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5281 51016856 วศ.
xx.11.51/12060100/016856

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5282 51016857 วศ.
xx.11.51/12060100/016857

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5283 51016858 วศ.
xx.11.51/12060100/016858

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5284 51016859 วศ.
xx.11.51/12060100/016859

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5285 51016860 วศ.
xx.11.51/12060100/016860

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5286 51016861 วศ.
xx.11.51/12060100/016861

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5287 51016862 วศ.
xx.11.51/12060100/016862

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5288 51016863 วศ.
xx.11.51/12060100/016863

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5289 51016864 วศ.
xx.11.51/12060100/016864

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5290 51016865 วศ.
xx.11.51/12060100/016865

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5291 51016866 วศ.
xx.11.51/12060100/016866

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5292 51016867 วศ.
xx.11.51/12060100/016867

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5293 51016868 วศ.
xx.11.51/12060100/016868

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5294 51016869 วศ.
xx.11.51/12060100/016869

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5295 51016870 วศ.
xx.11.51/12060100/016870

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5296 51016871 วศ.
xx.11.51/12060100/016871

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5297 51016872 วศ.
xx.11.51/12060100/016872

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5298 51016873 วศ.
xx.11.51/12060100/016873

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5299 51016874 วศ.
xx.11.51/12060100/016874

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5300 51016875 วศ.
xx.11.51/12060100/016875

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5301 51016876 วศ.
xx.11.51/12060100/016876

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5302 51016877 วศ.
xx.11.51/12060100/016877

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5303 51016878 วศ.
xx.11.51/12060100/016878

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5304 51016879 วศ.
xx.11.51/12060100/016879

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5305 51016880 วศ.
xx.11.51/12060100/016880

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5306 51016881 วศ.
xx.11.51/12060100/016881

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5307 51016882 วศ.
xx.11.51/12060100/016882

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5308 51016883 วศ.
xx.11.51/12060100/016883

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5309 51016884 วศ.
xx.11.51/12060100/016884

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5310 51016885 วศ.
xx.11.51/12060100/016885

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5311 51016886 วศ.
xx.11.51/12060100/016886

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5312 51016887 วศ.
xx.11.51/12060100/016887

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5313 51016888 วศ.
xx.11.51/12060100/016888

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5314 51016889 วศ.
xx.11.51/12060100/016889

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5315 51016890 วศ.
xx.11.51/12060100/016890

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5316 51016891 วศ.
xx.11.51/12060100/016891

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5317 51016892 วศ.
xx.11.51/12060100/016892

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5318 51016893 วศ.
xx.11.51/12060100/016893

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5319 51016894 วศ.
xx.11.51/12060100/016894

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5320 51016895 วศ.
xx.11.51/12060100/016895

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5321 51016896 วศ.
xx.11.51/12060100/016896

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5322 51016897 วศ.
xx.11.51/12060100/016897

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5323 51016898 วศ.
xx.11.51/12060100/016898

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5324 51016899 วศ.
xx.11.51/12060100/016899

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5325 51016900 วศ.
xx.11.51/12060100/016900

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5326 51016901 วศ.
xx.11.51/12060100/016901

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5327 51016902 วศ.
xx.11.51/12060100/016902

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5328 51016903 วศ.
xx.11.51/12060100/016903

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5329 51016904 วศ.
xx.11.51/12060100/016904

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5330 51016905 วศ.
xx.11.51/12060100/016905

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5331 51016906 วศ.
xx.11.51/12060100/016906

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5332 51016907 วศ.
xx.11.51/12060100/016907

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5333 51016908 วศ.
xx.11.51/12060100/016908

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5334 51016909 วศ.
xx.11.51/12060100/016909

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5335 51016910 วศ.
xx.11.51/12060100/016910

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5336 51016911 วศ.
xx.11.51/12060100/016911

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5337 51016912 วศ.
xx.11.51/12060100/016912

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5338 51016913 วศ.
xx.11.51/12060100/016913

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5339 51016914 วศ.
xx.11.51/12060100/016914

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5340 51016915 วศ.
xx.11.51/12060100/016915

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5341 51016916 วศ.
xx.11.51/12060100/016916

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5342 51016917 วศ.
xx.11.51/12060100/016917

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5343 51016918 วศ.
xx.11.51/12060100/016918

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5344 51016919 วศ.
xx.11.51/12060100/016919

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5345 51016920 วศ.
xx.11.51/12060100/016920

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5346 51016921 วศ.
xx.11.51/12060100/016921

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5347 51016922 วศ.
xx.11.51/12060100/016922

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5348 51016923 วศ.
xx.11.51/12060100/016923

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5349 51016924 วศ.
xx.11.51/12060100/016924

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5350 51016925 วศ.
xx.11.51/12060100/016925

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5351 51016926 วศ.
xx.11.51/12060100/016926

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5352 51016927 วศ.
xx.11.51/12060100/016927

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5353 51016928 วศ.
xx.11.51/12060100/016928

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5354 51016929 วศ.
xx.11.51/12060100/016929

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5355 51016930 วศ.
xx.11.51/12060100/016930

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5356 51016931 วศ.
xx.11.51/12060100/016931

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5357 51016932 วศ.
xx.11.51/12060100/016932

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5358 51016933 วศ.
xx.11.51/12060100/016933

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5359 51016934 วศ.
xx.11.51/12060100/016934

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5360 51016935 วศ.
xx.11.51/12060100/016935

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5361 51016936 วศ.
xx.11.51/12060100/016936

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5362 51016937 วศ.
xx.11.51/12060100/016937

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5363 51016938 วศ.
xx.11.51/12060100/016938

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5364 51016939 วศ.
xx.11.51/12060100/016939

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5365 51016940 วศ.
xx.11.51/12060100/016940

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5366 51016941 วศ.
xx.11.51/12060100/016941

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5367 51016942 วศ.
xx.11.51/12060100/016942

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5368 51016943 วศ.
xx.11.51/12060100/016943

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5369 51016944 วศ.
xx.11.51/12060100/016944

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5370 51016945 วศ.
xx.11.51/12060100/016945

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5371 51016946 วศ.
xx.11.51/12060100/016946

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5372 51016947 วศ.
xx.11.51/12060100/016947

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5373 51016948 วศ.
xx.11.51/12060100/016948

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5374 51016949 วศ.
xx.11.51/12060100/016949

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5375 51016950 วศ.
xx.11.51/12060100/016950

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5376 51016951 วศ.
xx.11.51/12060100/016951

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5377 51016952 วศ.
xx.11.51/12060100/016952

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5378 51016953 วศ.
xx.11.51/12060100/016953

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5379 51016954 วศ.
xx.11.51/12060100/016954

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5380 51016955 วศ.
xx.11.51/12060100/016955

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5381 51016956 วศ.
xx.11.51/12060100/016956

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5382 51016957 วศ.
xx.11.51/12060100/016957

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5383 51016958 วศ.
xx.11.51/12060100/016958

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5384 51016959 วศ.
xx.11.51/12060100/016959

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5385 51016960 วศ.
xx.11.51/12060100/016960

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5386 51016961 วศ.
xx.11.51/12060100/016961

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5387 51016962 วศ.
xx.11.51/12060100/016962

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5388 51016963 วศ.
xx.11.51/12060100/016963

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5389 51016964 วศ.
xx.11.51/12060100/016964

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5390 51016965 วศ.
xx.11.51/12060100/016965

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5391 51016966 วศ.
xx.11.51/12060100/016966

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5392 51016967 วศ.
xx.11.51/12060100/016967

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5393 51016968 วศ.
xx.11.51/12060100/016968

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5394 51016969 วศ.
xx.11.51/12060100/016969

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5395 51016970 วศ.
xx.11.51/12060100/016970

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5396 51016971 วศ.
xx.11.51/12060100/016971

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5397 51016972 วศ.
xx.11.51/12060100/016972

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5398 51016973 วศ.
xx.11.51/12060100/016973

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5399 51016974 วศ.
xx.11.51/12060100/016974

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5400 51016975 วศ.
xx.11.51/12060100/016975

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5401 51016976 วศ.
xx.11.51/12060100/016976

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5402 51016977 วศ.
xx.11.51/12060100/016977

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5403 51016978 วศ.
xx.11.51/12060100/016978

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5404 51016979 วศ.
xx.11.51/12060100/016979

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5405 51016980 วศ.
xx.11.51/12060100/016980

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5406 51016981 วศ.
xx.11.51/12060100/016981

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5407 51016982 วศ.
xx.11.51/12060100/016982

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5408 51016983 วศ.
xx.11.51/12060100/016983

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5409 51016984 วศ.
xx.11.51/12060100/016984

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5410 51016985 วศ.
xx.11.51/12060100/016985

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5411 51016986 วศ.
xx.11.51/12060100/016986

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5412 51016987 วศ.
xx.11.51/12060100/016987

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5413 51016988 วศ.
xx.11.51/12060100/016988

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5414 51016989 วศ.
xx.11.51/12060100/016989

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5415 51016990 วศ.
xx.11.51/12060100/016990

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5416 51016991 วศ.
xx.11.51/12060100/016991

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5417 51016992 วศ.
xx.11.51/12060100/016992

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5418 51016993 วศ.
xx.11.51/12060100/016993

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5419 51016994 วศ.
xx.11.51/12060100/016994

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5420 51016995 วศ.
xx.11.51/12060100/016995

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5421 51016996 วศ.
xx.11.51/12060100/016996

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5422 51016997 วศ.
xx.11.51/12060100/016997

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5423 51016998 วศ.
xx.11.51/12060100/016998

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5424 51016999 วศ.
xx.11.51/12060100/016999

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5425 51017000 วศ.
xx.11.51/12060100/017000

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5426 51017001 วศ.
xx.11.51/12060100/017001

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5427 51017002 วศ.
xx.11.51/12060100/017002

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5428 51017003 วศ.
xx.11.51/12060100/017003

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5429 51017004 วศ.
xx.11.51/12060100/017004

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5430 51017005 วศ.
xx.11.51/12060100/017005

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5431 51017006 วศ.
xx.11.51/12060100/017006

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5432 51017007 วศ.
xx.11.51/12060100/017007

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5433 51017008 วศ.
xx.11.51/12060100/017008

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5434 51017009 วศ.
xx.11.51/12060100/017009

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5435 51017010 วศ.
xx.11.51/12060100/017010

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5436 51017011 วศ.
xx.11.51/12060100/017011

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5437 51017012 วศ.
xx.11.51/12060100/017012

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5438 51017013 วศ.
xx.11.51/12060100/017013

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5439 51017014 วศ.
xx.11.51/12060100/017014

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5440 51017015 วศ.
xx.11.51/12060100/017015

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5441 51017016 วศ.
xx.11.51/12060100/017016

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5442 51017017 วศ.
xx.11.51/12060100/017017

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5443 51017018 วศ.
xx.11.51/12060100/017018

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5444 51017019 วศ.
xx.11.51/12060100/017019

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5445 51017020 วศ.
xx.11.51/12060100/017020

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5446 51017021 วศ.
xx.11.51/12060100/017021

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5447 51017022 วศ.
xx.11.51/12060100/017022

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5448 51017023 วศ.
xx.11.51/12060100/017023

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5449 51017024 วศ.
xx.11.51/12060100/017024

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5450 51017025 วศ.
xx.11.51/12060100/017025

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5451 51017026 วศ.
xx.11.51/12060100/017026

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5452 51017027 วศ.
xx.11.51/12060100/017027

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5453 51017028 วศ.
xx.11.51/12060100/017028

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5454 51017029 วศ.
xx.11.51/12060100/017029

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5455 51017030 วศ.
xx.11.51/12060100/017030

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5456 51017031 วศ.
xx.11.51/12060100/017031

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5457 51017032 วศ.
xx.11.51/12060100/017032

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5458 51017033 วศ.
xx.11.51/12060100/017033

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5459 51017034 วศ.
xx.11.51/12060100/017034

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5460 51017035 วศ.
xx.11.51/12060100/017035

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5461 51017036 วศ.
xx.11.51/12060100/017036

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5462 51017037 วศ.
xx.11.51/12060100/017037

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5463 51017038 วศ.
xx.11.51/12060100/017038

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5464 51017039 วศ.
xx.11.51/12060100/017039

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5465 51017040 วศ.
xx.11.51/12060100/017040

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5466 51017041 วศ.
xx.11.51/12060100/017041

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5467 51017042 วศ.
xx.11.51/12060100/017042

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5468 51017043 วศ.
xx.11.51/12060100/017043

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5469 51017044 วศ.
xx.11.51/12060100/017044

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5470 51017045 วศ.
xx.11.51/12060100/017045

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5471 51017046 วศ.
xx.11.51/12060100/017046

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5472 51017047 วศ.
xx.11.51/12060100/017047

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5473 51017048 วศ.
xx.11.51/12060100/017048

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5474 51017049 วศ.
xx.11.51/12060100/017049

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5475 51017050 วศ.
xx.11.51/12060100/017050

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5476 51017051 วศ.
xx.11.51/12060100/017051

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5477 51017052 วศ.
xx.11.51/12060100/017052

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5478 51017053 วศ.
xx.11.51/12060100/017053

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5479 51017054 วศ.
xx.11.51/12060100/017054

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5480 51017055 วศ.
xx.11.51/12060100/017055

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5481 51017056 วศ.
xx.11.51/12060100/017056

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5482 51017057 วศ.
xx.11.51/12060100/017057

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5483 51017058 วศ.
xx.11.51/12060100/017058

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5484 51017059 วศ.
xx.11.51/12060100/017059

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5485 51017060 วศ.
xx.11.51/12060100/017060

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5486 51017061 วศ.
xx.11.51/12060100/017061

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5487 51017062 วศ.
xx.11.51/12060100/017062

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5488 51017063 วศ.
xx.11.51/12060100/017063

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5489 51017064 วศ.
xx.11.51/12060100/017064

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5490 51017065 วศ.
xx.11.51/12060100/017065

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5491 51017066 วศ.
xx.11.51/12060100/017066

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5492 51017067 วศ.
xx.11.51/12060100/017067

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5493 51017068 วศ.
xx.11.51/12060100/017068

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5494 51017069 วศ.
xx.11.51/12060100/017069

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5495 51017070 วศ.
xx.11.51/12060100/017070

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5496 51017071 วศ.
xx.11.51/12060100/017071

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5497 51017072 วศ.
xx.11.51/12060100/017072

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5498 51017073 วศ.
xx.11.51/12060100/017073

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5499 51017074 วศ.
xx.11.51/12060100/017074

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5500 51017075 วศ.
xx.11.51/12060100/017075

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5501 51017076 วศ.
xx.11.51/12060100/017076

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5502 51017077 วศ.
xx.11.51/12060100/017077

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5503 51017078 วศ.
xx.11.51/12060100/017078

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5504 51017079 วศ.
xx.11.51/12060100/017079

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5505 51017080 วศ.
xx.11.51/12060100/017080

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5506 51017081 วศ.
xx.11.51/12060100/017081

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5507 51017082 วศ.
xx.11.51/12060100/017082

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5508 51017083 วศ.
xx.11.51/12060100/017083

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5509 51017084 วศ.
xx.11.51/12060100/017084

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5510 51017085 วศ.
xx.11.51/12060100/017085

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5511 51017086 วศ.
xx.11.51/12060100/017086

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5512 51017087 วศ.
xx.11.51/12060100/017087

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5513 51017088 วศ.
xx.11.51/12060100/017088

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5514 51017089 วศ.
xx.11.51/12060100/017089

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5515 51017090 วศ.
xx.11.51/12060100/017090

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5516 51017091 วศ.
xx.11.51/12060100/017091

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5517 51017092 วศ.
xx.11.51/12060100/017092

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5518 51017093 วศ.
xx.11.51/12060100/017093

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5519 51017094 วศ.
xx.11.51/12060100/017094

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5520 51017095 วศ.
xx.11.51/12060100/017095

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5521 51017096 วศ.
xx.11.51/12060100/017096

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5522 51017097 วศ.
xx.11.51/12060100/017097

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5523 51017098 วศ.
xx.11.51/12060100/017098

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5524 51017099 วศ.
xx.11.51/12060100/017099

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5525 51017100 วศ.
xx.11.51/12060100/017100

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5526 51017101 วศ.
xx.11.51/12060100/017101

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5527 51017102 วศ.
xx.11.51/12060100/017102

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5528 51017103 วศ.
xx.11.51/12060100/017103

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5529 51017104 วศ.
xx.11.51/12060100/017104

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5530 51017105 วศ.
xx.11.51/12060100/017105

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5531 51017106 วศ.
xx.11.51/12060100/017106

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5532 51017107 วศ.
xx.11.51/12060100/017107

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5533 51017108 วศ.
xx.11.51/12060100/017108

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5534 51017109 วศ.
xx.11.51/12060100/017109

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5535 51017110 วศ.
xx.11.51/12060100/017110

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5536 51017111 วศ.
xx.11.51/12060100/017111

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5537 51017112 วศ.
xx.11.51/12060100/017112

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5538 51017113 วศ.
xx.11.51/12060100/017113

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5539 51017114 วศ.
xx.11.51/12060100/017114

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5540 51017115 วศ.
xx.11.51/12060100/017115

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5541 51017116 วศ.
xx.11.51/12060100/017116

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5542 51017117 วศ.
xx.11.51/12060100/017117

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5543 51017118 วศ.
xx.11.51/12060100/017118

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5544 51017119 วศ.
xx.11.51/12060100/017119

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5545 51017120 วศ.
xx.11.51/12060100/017120

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5546 51017121 วศ.
xx.11.51/12060100/017121

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5547 51017122 วศ.
xx.11.51/12060100/017122

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5548 51017123 วศ.
xx.11.51/12060100/017123

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5549 51017124 วศ.
xx.11.51/12060100/017124

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5550 51017125 วศ.
xx.11.51/12060100/017125

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5551 51017126 วศ.
xx.11.51/12060100/017126

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5552 51017127 วศ.
xx.11.51/12060100/017127

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5553 51017128 วศ.
xx.11.51/12060100/017128

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5554 51017129 วศ.
xx.11.51/12060100/017129

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5555 51017130 วศ.
xx.11.51/12060100/017130

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5556 51017131 วศ.
xx.11.51/12060100/017131

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5557 51017132 วศ.
xx.11.51/12060100/017132

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5558 51017133 วศ.
xx.11.51/12060100/017133

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5559 51017134 วศ.
xx.11.51/12060100/017134

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5560 51017135 วศ.
xx.11.51/12060100/017135

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5561 51017136 วศ.
xx.11.51/12060100/017136

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5562 51017137 วศ.
xx.11.51/12060100/017137

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5563 51017138 วศ.
xx.11.51/12060100/017138

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5564 51017139 วศ.
xx.11.51/12060100/017139

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5565 51017140 วศ.
xx.11.51/12060100/017140

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5566 51017141 วศ.
xx.11.51/12060100/017141

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5567 51017142 วศ.
xx.11.51/12060100/017142

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5568 51017143 วศ.
xx.11.51/12060100/017143

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5569 51017144 วศ.
xx.11.51/12060100/017144

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5570 51017145 วศ.
xx.11.51/12060100/017145

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                   535.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5571 51017146 วศ.
xx.11.51/12060100/017146

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5572 51017147 วศ.
xx.11.51/12060100/017147

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5573 51017148 วศ.
xx.11.51/12060100/017148

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5574 51017149 วศ.
xx.11.51/12060100/017149

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5575 51017150 วศ.
xx.11.51/12060100/017150

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5576 51017151 วศ.
xx.11.51/12060100/017151

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5577 51017152 วศ.
xx.11.51/12060100/017152

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5578 51017153 วศ.
xx.11.51/12060100/017153

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5579 51017154 วศ.
xx.11.51/12060100/017154

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5580 51017155 วศ.
xx.11.51/12060100/017155

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5581 51017156 วศ.
xx.11.51/12060100/017156

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5582 51017157 วศ.
xx.11.51/12060100/017157

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5583 51017158 วศ.
xx.11.51/12060100/017158

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5584 51017159 วศ.
xx.11.51/12060100/017159

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5585 51017160 วศ.
xx.11.51/12060100/017160

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5586 51017161 วศ.
xx.11.51/12060100/017161

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5587 51017162 วศ.
xx.11.51/12060100/017162

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5588 51017163 วศ.
xx.11.51/12060100/017163

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5589 51017164 วศ.
xx.11.51/12060100/017164

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5590 51017165 วศ.
xx.11.51/12060100/017165

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5591 51017166 วศ.
xx.11.51/12060100/017166

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5592 51017167 วศ.
xx.11.51/12060100/017167

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5593 51017168 วศ.
xx.11.51/12060100/017168

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5594 51017169 วศ.
xx.11.51/12060100/017169

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5595 51017170 วศ.
xx.11.51/12060100/017170

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5596 51017171 วศ.
xx.11.51/12060100/017171

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5597 51017172 วศ.
xx.11.51/12060100/017172

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5598 51017173 วศ.
xx.11.51/12060100/017173

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5599 51017174 วศ.
xx.11.51/12060100/017174

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5600 51017175 วศ.
xx.11.51/12060100/017175

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5601 51017176 วศ.
xx.11.51/12060100/017176

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5602 51017177 วศ.
xx.11.51/12060100/017177

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5603 51017178 วศ.
xx.11.51/12060100/017178

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5604 51017179 วศ.
xx.11.51/12060100/017179

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5605 51017180 วศ.
xx.11.51/12060100/017180

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5606 51017181 วศ.
xx.11.51/12060100/017181

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5607 51017182 วศ.
xx.11.51/12060100/017182

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5608 51017183 วศ.
xx.11.51/12060100/017183

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5609 51017184 วศ.
xx.11.51/12060100/017184

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5610 51017185 วศ.
xx.11.51/12060100/017185

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5611 51017186 วศ.
xx.11.51/12060100/017186

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5612 51017187 วศ.
xx.11.51/12060100/017187

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5613 51017188 วศ.
xx.11.51/12060100/017188

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5614 51017189 วศ.
xx.11.51/12060100/017189

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5615 51017190 วศ.
xx.11.51/12060100/017190

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5616 51017191 วศ.
xx.11.51/12060100/017191

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5617 51017192 วศ.
xx.11.51/12060100/017192

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5618 51017193 วศ.
xx.11.51/12060100/017193

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5619 51017194 วศ.
xx.11.51/12060100/017194

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5620 51017195 วศ.
xx.11.51/12060100/017195

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5621 51017196 วศ.
xx.11.51/12060100/017196

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5622 51017197 วศ.
xx.11.51/12060100/017197

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5623 51017198 วศ.
xx.11.51/12060100/017198

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5624 51017199 วศ.
xx.11.51/12060100/017199

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5625 51017200 วศ.
xx.11.51/12060100/017200

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5626 51017201 วศ.
xx.11.51/12060100/017201

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5627 51017202 วศ.
xx.11.51/12060100/017202

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5628 51017203 วศ.
xx.11.51/12060100/017203

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5629 51017204 วศ.
xx.11.51/12060100/017204

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5630 51017205 วศ.
xx.11.51/12060100/017205

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5631 51017206 วศ.
xx.11.51/12060100/017206

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5632 51017207 วศ.
xx.11.51/12060100/017207

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5633 51017208 วศ.
xx.11.51/12060100/017208

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5634 51017209 วศ.
xx.11.51/12060100/017209

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5635 51017210 วศ.
xx.11.51/12060100/017210

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5636 51017211 วศ.
xx.11.51/12060100/017211

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5637 51017212 วศ.
xx.11.51/12060100/017212

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5638 51017213 วศ.
xx.11.51/12060100/017213

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5639 51017214 วศ.
xx.11.51/12060100/017214

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5640 51017215 วศ.
xx.11.51/12060100/017215

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5641 51017216 วศ.
xx.11.51/12060100/017216

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5642 51017217 วศ.
xx.11.51/12060100/017217

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5643 51017218 วศ.
xx.11.51/12060100/017218

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5644 51017219 วศ.
xx.11.51/12060100/017219

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5645 51017220 วศ.
xx.11.51/12060100/017220

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5646 51017221 วศ.
xx.11.51/12060100/017221

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5647 51017222 วศ.
xx.11.51/12060100/017222

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5648 51017223 วศ.
xx.11.51/12060100/017223

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5649 51017224 วศ.
xx.11.51/12060100/017224

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5650 51017225 วศ.
xx.11.51/12060100/017225

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5651 51017226 วศ.
xx.11.51/12060100/017226

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5652 51017227 วศ.
xx.11.51/12060100/017227

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5653 51017228 วศ.
xx.11.51/12060100/017228

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5654 51017229 วศ.
xx.11.51/12060100/017229

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5655 51017230 วศ.
xx.11.51/12060100/017230

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5656 51017231 วศ.
xx.11.51/12060100/017231

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5657 51017232 วศ.
xx.11.51/12060100/017232

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5658 51017233 วศ.
xx.11.51/12060100/017233

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5659 51017234 วศ.
xx.11.51/12060100/017234

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5660 51017235 วศ.
xx.11.51/12060100/017235

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5661 51017236 วศ.
xx.11.51/12060100/017236

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5662 51017237 วศ.
xx.11.51/12060100/017237

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5663 51017238 วศ.
xx.11.51/12060100/017238

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5664 51017239 วศ.
xx.11.51/12060100/017239

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5665 51017240 วศ.
xx.11.51/12060100/017240

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5666 51017241 วศ.
xx.11.51/12060100/017241

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5667 51017242 วศ.
xx.11.51/12060100/017242

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5668 51017243 วศ.
xx.11.51/12060100/017243

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5669 51017244 วศ.
xx.11.51/12060100/017244

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5670 51017245 วศ.
xx.11.51/12060100/017245

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5671 51017246 วศ.
xx.11.51/12060100/017246

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5672 51017247 วศ.
xx.11.51/12060100/017247

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5673 51017248 วศ.
xx.11.51/12060100/017248

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5674 51017249 วศ.
xx.11.51/12060100/017249

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5675 51017250 วศ.
xx.11.51/12060100/017250

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5676 51017251 วศ.
xx.11.51/12060100/017251

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5677 51017252 วศ.
xx.11.51/12060100/017252

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5678 51017253 วศ.
xx.11.51/12060100/017253

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5679 51017254 วศ.
xx.11.51/12060100/017254

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5680 51017255 วศ.
xx.11.51/12060100/017255

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5681 51017256 วศ.
xx.11.51/12060100/017256

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5682 51017257 วศ.
xx.11.51/12060100/017257

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5683 51017258 วศ.
xx.11.51/12060100/017258

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5684 51017259 วศ.
xx.11.51/12060100/017259

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5685 51017260 วศ.
xx.11.51/12060100/017260

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5686 51017261 วศ.
xx.11.51/12060100/017261

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5687 51017262 วศ.
xx.11.51/12060100/017262

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5688 51017263 วศ.
xx.11.51/12060100/017263

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5689 51017264 วศ.
xx.11.51/12060100/017264

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5690 51017265 วศ.
xx.11.51/12060100/017265

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5691 51017266 วศ.
xx.11.51/12060100/017266

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5692 51017267 วศ.
xx.11.51/12060100/017267

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5693 51017268 วศ.
xx.11.51/12060100/017268

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5694 51017269 วศ.
xx.11.51/12060100/017269

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5695 51017270 วศ.
xx.11.51/12060100/017270

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5696 51017271 วศ.
xx.11.51/12060100/017271

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5697 51017272 วศ.
xx.11.51/12060100/017272

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5698 51017273 วศ.
xx.11.51/12060100/017273

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5699 51017274 วศ.
xx.11.51/12060100/017274

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5700 51017275 วศ.
xx.11.51/12060100/017275

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5701 51017276 วศ.
xx.11.51/12060100/017276

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5702 51017277 วศ.
xx.11.51/12060100/017277

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5703 51017278 วศ.
xx.11.51/12060100/017278

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5704 51017279 วศ.
xx.11.51/12060100/017279

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5705 51017280 วศ.
xx.11.51/12060100/017280

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5706 51017281 วศ.
xx.11.51/12060100/017281

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5707 51017282 วศ.
xx.11.51/12060100/017282

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5708 51017283 วศ.
xx.11.51/12060100/017283

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5709 51017284 วศ.
xx.11.51/12060100/017284

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5710 51017285 วศ.
xx.11.51/12060100/017285

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5711 51017286 วศ.
xx.11.51/12060100/017286

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5712 51017287 วศ.
xx.11.51/12060100/017287

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5713 51017288 วศ.
xx.11.51/12060100/017288

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5714 51017289 วศ.
xx.11.51/12060100/017289

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5715 51017290 วศ.
xx.11.51/12060100/017290

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5716 51017291 วศ.
xx.11.51/12060100/017291

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5717 51017292 วศ.
xx.11.51/12060100/017292

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5718 51017293 วศ.
xx.11.51/12060100/017293

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5719 51017294 วศ.
xx.11.51/12060100/017294

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5720 51017295 วศ.
xx.11.51/12060100/017295

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5721 51017296 วศ.
xx.11.51/12060100/017296

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5722 51017297 วศ.
xx.11.51/12060100/017297

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5723 51017298 วศ.
xx.11.51/12060100/017298

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5724 51017299 วศ.
xx.11.51/12060100/017299

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5725 51017300 วศ.
xx.11.51/12060100/017300

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5726 51017301 วศ.
xx.11.51/12060100/017301

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5727 51017302 วศ.
xx.11.51/12060100/017302

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5728 51017303 วศ.
xx.11.51/12060100/017303

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5729 51017304 วศ.
xx.11.51/12060100/017304

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5730 51017305 วศ.
xx.11.51/12060100/017305

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5731 51017306 วศ.
xx.11.51/12060100/017306

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5732 51017307 วศ.
xx.11.51/12060100/017307

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5733 51017308 วศ.
xx.11.51/12060100/017308

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5734 51017309 วศ.
xx.11.51/12060100/017309

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5735 51017310 วศ.
xx.11.51/12060100/017310

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5736 51017311 วศ.
xx.11.51/12060100/017311

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5737 51017312 วศ.
xx.11.51/12060100/017312

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5738 51017313 วศ.
xx.11.51/12060100/017313

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5739 51017314 วศ.
xx.11.51/12060100/017314

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5740 51017315 วศ.
xx.11.51/12060100/017315

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5741 51017316 วศ.
xx.11.51/12060100/017316

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5742 51017317 วศ.
xx.11.51/12060100/017317

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5743 51017318 วศ.
xx.11.51/12060100/017318

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5744 51017319 วศ.
xx.11.51/12060100/017319

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5745 51017320 วศ.
xx.11.51/12060100/017320

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5746 51017321 วศ.
xx.11.51/12060100/017321

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5747 51017322 วศ.
xx.11.51/12060100/017322

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5748 51017323 วศ.
xx.11.51/12060100/017323

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5749 51017324 วศ.
xx.11.51/12060100/017324

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5750 51017325 วศ.
xx.11.51/12060100/017325

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5751 51017326 วศ.
xx.11.51/12060100/017326

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5752 51017327 วศ.
xx.11.51/12060100/017327

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5753 51017328 วศ.
xx.11.51/12060100/017328

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5754 51017329 วศ.
xx.11.51/12060100/017329

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5755 51017330 วศ.
xx.11.51/12060100/017330

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5756 51017331 วศ.
xx.11.51/12060100/017331

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5757 51017332 วศ.
xx.11.51/12060100/017332

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5758 51017333 วศ.
xx.11.51/12060100/017333

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5759 51017334 วศ.
xx.11.51/12060100/017334

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5760 51017335 วศ.
xx.11.51/12060100/017335

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5761 51017336 วศ.
xx.11.51/12060100/017336

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5762 51017337 วศ.
xx.11.51/12060100/017337

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5763 51017338 วศ.
xx.11.51/12060100/017338

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5764 51017339 วศ.
xx.11.51/12060100/017339

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5765 51017340 วศ.
xx.11.51/12060100/017340

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5766 51017341 วศ.
xx.11.51/12060100/017341

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5767 51017342 วศ.
xx.11.51/12060100/017342

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5768 51017343 วศ.
xx.11.51/12060100/017343

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5769 51017344 วศ.
xx.11.51/12060100/017344

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5770 51017345 วศ.
xx.11.51/12060100/017345

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5771 51017346 วศ.
xx.11.51/12060100/017346

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5772 51017347 วศ.
xx.11.51/12060100/017347

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5773 51017348 วศ.
xx.11.51/12060100/017348

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5774 51017349 วศ.
xx.11.51/12060100/017349

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5775 51017350 วศ.
xx.11.51/12060100/017350

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5776 51017351 วศ.
xx.11.51/12060100/017351

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5777 51017352 วศ.
xx.11.51/12060100/017352

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5778 51017353 วศ.
xx.11.51/12060100/017353

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5779 51017354 วศ.
xx.11.51/12060100/017354

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5780 51017355 วศ.
xx.11.51/12060100/017355

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5781 51017356 วศ.
xx.11.51/12060100/017356

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5782 51017357 วศ.
xx.11.51/12060100/017357

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5783 51017358 วศ.
xx.11.51/12060100/017358

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5784 51017359 วศ.
xx.11.51/12060100/017359

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5785 51017360 วศ.
xx.11.51/12060100/017360

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5786 51017361 วศ.
xx.11.51/12060100/017361

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5787 51017362 วศ.
xx.11.51/12060100/017362

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5788 51017363 วศ.
xx.11.51/12060100/017363

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5789 51017364 วศ.
xx.11.51/12060100/017364

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5790 51017365 วศ.
xx.11.51/12060100/017365

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5791 51017366 วศ.
xx.11.51/12060100/017366

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5792 51017367 วศ.
xx.11.51/12060100/017367

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5793 51017368 วศ.
xx.11.51/12060100/017368

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5794 51017369 วศ.
xx.11.51/12060100/017369

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5795 51017370 วศ.
xx.11.51/12060100/017370

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5796 51017371 วศ.
xx.11.51/12060100/017371

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5797 51017372 วศ.
xx.11.51/12060100/017372

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5798 51017373 วศ.
xx.11.51/12060100/017373

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5799 51017374 วศ.
xx.11.51/12060100/017374

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5800 51017375 วศ.
xx.11.51/12060100/017375

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5801 51017376 วศ.
xx.11.51/12060100/017376

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5802 51017377 วศ.
xx.11.51/12060100/017377

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5803 51017378 วศ.
xx.11.51/12060100/017378

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5804 51017379 วศ.
xx.11.51/12060100/017379

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5805 51017380 วศ.
xx.11.51/12060100/017380

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5806 51017381 วศ.
xx.11.51/12060100/017381

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5807 51017382 วศ.
xx.11.51/12060100/017382

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5808 51017383 วศ.
xx.11.51/12060100/017383

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5809 51017384 วศ.
xx.11.51/12060100/017384

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5810 51017385 วศ.
xx.11.51/12060100/017385

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5811 51017386 วศ.
xx.11.51/12060100/017386

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5812 51017387 วศ.
xx.11.51/12060100/017387

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5813 51017388 วศ.
xx.11.51/12060100/017388

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5814 51017389 วศ.
xx.11.51/12060100/017389

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5815 51017390 วศ.
xx.11.51/12060100/017390

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5816 51017391 วศ.
xx.11.51/12060100/017391

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5817 51017392 วศ.
xx.11.51/12060100/017392

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5818 51017393 วศ.
xx.11.51/12060100/017393

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5819 51017394 วศ.
xx.11.51/12060100/017394

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5820 51017395 วศ.
xx.11.51/12060100/017395

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5821 51017396 วศ.
xx.11.51/12060100/017396

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5822 51017397 วศ.
xx.11.51/12060100/017397

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5823 51017398 วศ.
xx.11.51/12060100/017398

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5824 51017399 วศ.
xx.11.51/12060100/017399

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5825 51017400 วศ.
xx.11.51/12060100/017400

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5826 51017401 วศ.
xx.11.51/12060100/017401

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5827 51017402 วศ.
xx.11.51/12060100/017402

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5828 51017403 วศ.
xx.11.51/12060100/017403

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5829 51017404 วศ.
xx.11.51/12060100/017404

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5830 51017405 วศ.
xx.11.51/12060100/017405

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5831 51017406 วศ.
xx.11.51/12060100/017406

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5832 51017407 วศ.
xx.11.51/12060100/017407

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5833 51017408 วศ.
xx.11.51/12060100/017408

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5834 51017409 วศ.
xx.11.51/12060100/017409

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5835 51017410 วศ.
xx.11.51/12060100/017410

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5836 51017411 วศ.
xx.11.51/12060100/017411

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5837 51017412 วศ.
xx.11.51/12060100/017412

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5838 51017413 วศ.
xx.11.51/12060100/017413

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5839 51017414 วศ.
xx.11.51/12060100/017414

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5840 51017415 วศ.
xx.11.51/12060100/017415

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5841 51017416 วศ.
xx.11.51/12060100/017416

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5842 51017417 วศ.
xx.11.51/12060100/017417

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5843 51017418 วศ.
xx.11.51/12060100/017418

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5844 51017419 วศ.
xx.11.51/12060100/017419

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5845 51017420 วศ.
xx.11.51/12060100/017420

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5846 51017421 วศ.
xx.11.51/12060100/017421

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5847 51017422 วศ.
xx.11.51/12060100/017422

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5848 51017423 วศ.
xx.11.51/12060100/017423

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5849 51017424 วศ.
xx.11.51/12060100/017424

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5850 51017425 วศ.
xx.11.51/12060100/017425

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5851 51017426 วศ.
xx.11.51/12060100/017426

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5852 51017427 วศ.
xx.11.51/12060100/017427

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5853 51017428 วศ.
xx.11.51/12060100/017428

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5854 51017429 วศ.
xx.11.51/12060100/017429

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5855 51017430 วศ.
xx.11.51/12060100/017430

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5856 51017431 วศ.
xx.11.51/12060100/017431

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5857 51017432 วศ.
xx.11.51/12060100/017432

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5858 51017433 วศ.
xx.11.51/12060100/017433

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5859 51017434 วศ.
xx.11.51/12060100/017434

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5860 51017435 วศ.
xx.11.51/12060100/017435

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5861 51017436 วศ.
xx.11.51/12060100/017436

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5862 51017437 วศ.
xx.11.51/12060100/017437

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5863 51017438 วศ.
xx.11.51/12060100/017438

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5864 51017439 วศ.
xx.11.51/12060100/017439

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5865 51017440 วศ.
xx.11.51/12060100/017440

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5866 51017441 วศ.
xx.11.51/12060100/017441

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5867 51017442 วศ.
xx.11.51/12060100/017442

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5868 51017443 วศ.
xx.11.51/12060100/017443

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5869 51017444 วศ.
xx.11.51/12060100/017444

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5870 51017445 วศ.
xx.11.51/12060100/017445

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5871 51017446 วศ.
xx.11.51/12060100/017446

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5872 51017447 วศ.
xx.11.51/12060100/017447

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5873 51017448 วศ.
xx.11.51/12060100/017448

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5874 51017449 วศ.
xx.11.51/12060100/017449

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5875 51017450 วศ.
xx.11.51/12060100/017450

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5876 51017451 วศ.
xx.11.51/12060100/017451

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5877 51017452 วศ.
xx.11.51/12060100/017452

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5878 51017453 วศ.
xx.11.51/12060100/017453

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5879 51017454 วศ.
xx.11.51/12060100/017454

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5880 51017455 วศ.
xx.11.51/12060100/017455

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5881 51017456 วศ.
xx.11.51/12060100/017456

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5882 51017457 วศ.
xx.11.51/12060100/017457

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5883 51017458 วศ.
xx.11.51/12060100/017458

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5884 51017459 วศ.
xx.11.51/12060100/017459

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5885 51017460 วศ.
xx.11.51/12060100/017460

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5886 51017461 วศ.
xx.11.51/12060100/017461

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5887 51017462 วศ.
xx.11.51/12060100/017462

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5888 51017463 วศ.
xx.11.51/12060100/017463

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5889 51017464 วศ.
xx.11.51/12060100/017464

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5890 51017465 วศ.
xx.11.51/12060100/017465

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5891 51017466 วศ.
xx.11.51/12060100/017466

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5892 51017467 วศ.
xx.11.51/12060100/017467

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5893 51017468 วศ.
xx.11.51/12060100/017468

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5894 51017469 วศ.
xx.11.51/12060100/017469

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5895 51017470 วศ.
xx.11.51/12060100/017470

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5896 51017471 วศ.
xx.11.51/12060100/017471

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5897 51017472 วศ.
xx.11.51/12060100/017472

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5898 51017473 วศ.
xx.11.51/12060100/017473

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5899 51017474 วศ.
xx.11.51/12060100/017474

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5900 51017475 วศ.
xx.11.51/12060100/017475

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5901 51017476 วศ.
xx.11.51/12060100/017476

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5902 51017477 วศ.
xx.11.51/12060100/017477

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5903 51017478 วศ.
xx.11.51/12060100/017478

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5904 51017479 วศ.
xx.11.51/12060100/017479

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5905 51017480 วศ.
xx.11.51/12060100/017480

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5906 51017481 วศ.
xx.11.51/12060100/017481

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5907 51017482 วศ.
xx.11.51/12060100/017482

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5908 51017483 วศ.
xx.11.51/12060100/017483

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5909 51017484 วศ.
xx.11.51/12060100/017484

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5910 51017485 วศ.
xx.11.51/12060100/017485

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5911 51017486 วศ.
xx.11.51/12060100/017486

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5912 51017487 วศ.
xx.11.51/12060100/017487

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5913 51017488 วศ.
xx.11.51/12060100/017488

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5914 51017489 วศ.
xx.11.51/12060100/017489

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5915 51017490 วศ.
xx.11.51/12060100/017490

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5916 51017491 วศ.
xx.11.51/12060100/017491

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5917 51017492 วศ.
xx.11.51/12060100/017492

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5918 51017493 วศ.
xx.11.51/12060100/017493

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5919 51017494 วศ.
xx.11.51/12060100/017494

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5920 51017495 วศ.
xx.11.51/12060100/017495

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5921 51017496 วศ.
xx.11.51/12060100/017496

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5922 51017497 วศ.
xx.11.51/12060100/017497

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5923 51017498 วศ.
xx.11.51/12060100/017498

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5924 51017499 วศ.
xx.11.51/12060100/017499

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5925 51017500 วศ.
xx.11.51/12060100/017500

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5926 51017501 วศ.
xx.11.51/12060100/017501

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5927 51017502 วศ.
xx.11.51/12060100/017502

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5928 51017503 วศ.
xx.11.51/12060100/017503

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5929 51017504 วศ.
xx.11.51/12060100/017504

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5930 51017505 วศ.
xx.11.51/12060100/017505

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5931 51017506 วศ.
xx.11.51/12060100/017506

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5932 51017507 วศ.
xx.11.51/12060100/017507

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5933 51017508 วศ.
xx.11.51/12060100/017508

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5934 51017509 วศ.
xx.11.51/12060100/017509

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5935 51017510 วศ.
xx.11.51/12060100/017510

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5936 51017511 วศ.
xx.11.51/12060100/017511

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5937 51017512 วศ.
xx.11.51/12060100/017512

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5938 51017513 วศ.
xx.11.51/12060100/017513

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5939 51017514 วศ.
xx.11.51/12060100/017514

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5940 51017515 วศ.
xx.11.51/12060100/017515

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5941 51017516 วศ.
xx.11.51/12060100/017516

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5942 51017517 วศ.
xx.11.51/12060100/017517

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5943 51017518 วศ.
xx.11.51/12060100/017518

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5944 51017519 วศ.
xx.11.51/12060100/017519

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5945 51017520 วศ.
xx.11.51/12060100/017520

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5946 51017521 วศ.
xx.11.51/12060100/017521

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5947 51017522 วศ.
xx.11.51/12060100/017522

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5948 51017523 วศ.
xx.11.51/12060100/017523

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5949 51017524 วศ.
xx.11.51/12060100/017524

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5950 51017525 วศ.
xx.11.51/12060100/017525

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5951 51017526 วศ.
xx.11.51/12060100/017526

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5952 51017527 วศ.
xx.11.51/12060100/017527

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5953 51017528 วศ.
xx.11.51/12060100/017528

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5954 51017529 วศ.
xx.11.51/12060100/017529

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5955 51017530 วศ.
xx.11.51/12060100/017530

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5956 51017531 วศ.
xx.11.51/12060100/017531

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5957 51017532 วศ.
xx.11.51/12060100/017532

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5958 51017533 วศ.
xx.11.51/12060100/017533

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5959 51017534 วศ.
xx.11.51/12060100/017534

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5960 51017535 วศ.
xx.11.51/12060100/017535

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5961 51017536 วศ.
xx.11.51/12060100/017536

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5962 51017537 วศ.
xx.11.51/12060100/017537

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5963 51017538 วศ.
xx.11.51/12060100/017538

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5964 51017539 วศ.
xx.11.51/12060100/017539

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5965 51017540 วศ.
xx.11.51/12060100/017540

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5966 51017541 วศ.
xx.11.51/12060100/017541

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5967 51017542 วศ.
xx.11.51/12060100/017542

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5968 51017543 วศ.
xx.11.51/12060100/017543

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5969 51017544 วศ.
xx.11.51/12060100/017544

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5970 51017545 วศ.
xx.11.51/12060100/017545

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5971 51017546 วศ.
xx.11.51/12060100/017546

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5972 51017547 วศ.
xx.11.51/12060100/017547

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5973 51017548 วศ.
xx.11.51/12060100/017548

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5974 51017549 วศ.
xx.11.51/12060100/017549

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5975 51017550 วศ.
xx.11.51/12060100/017550

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5976 51017551 วศ.
xx.11.51/12060100/017551

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5977 51017552 วศ.
xx.11.51/12060100/017552

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5978 51017553 วศ.
xx.11.51/12060100/017553

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5979 51017554 วศ.
xx.11.51/12060100/017554

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5980 51017555 วศ.
xx.11.51/12060100/017555

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5981 51017556 วศ.
xx.11.51/12060100/017556

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5982 51017557 วศ.
xx.11.51/12060100/017557

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5983 51017558 วศ.
xx.11.51/12060100/017558

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5984 51017559 วศ.
xx.11.51/12060100/017559

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



5985 51017560 วศ.
xx.11.51/12060100/017560

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5986 51017561 วศ.
xx.11.51/12060100/017561

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5987 51017562 วศ.
xx.11.51/12060100/017562

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5988 51017563 วศ.
xx.11.51/12060100/017563

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5989 51017564 วศ.
xx.11.51/12060100/017564

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5990 51017565 วศ.
xx.11.51/12060100/017565

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5991 51017566 วศ.
xx.11.51/12060100/017566

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5992 51017567 วศ.
xx.11.51/12060100/017567

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5993 51017568 วศ.
xx.11.51/12060100/017568

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5994 51017569 วศ.
xx.11.51/12060100/017569

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5995 51017570 วศ.
xx.11.51/12060100/017570

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5996 51017571 วศ.
xx.11.51/12060100/017571

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5997 51017572 วศ.
xx.11.51/12060100/017572

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5998 51017573 วศ.
xx.11.51/12060100/017573

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

5999 51017574 วศ.
xx.11.51/12060100/017574

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6000 51017575 วศ.
xx.11.51/12060100/017575

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6001 51017576 วศ.
xx.11.51/12060100/017576

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6002 51017577 วศ.
xx.11.51/12060100/017577

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6003 51017578 วศ.
xx.11.51/12060100/017578

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6004 51017579 วศ.
xx.11.51/12060100/017579

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6005 51017580 วศ.
xx.11.51/12060100/017580

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6006 51017581 วศ.
xx.11.51/12060100/017581

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6007 51017582 วศ.
xx.11.51/12060100/017582

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6008 51017583 วศ.
xx.11.51/12060100/017583

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6009 51017584 วศ.
xx.11.51/12060100/017584

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6010 51017585 วศ.
xx.11.51/12060100/017585

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6011 51017586 วศ.
xx.11.51/12060100/017586

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6012 51017587 วศ.
xx.11.51/12060100/017587

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6013 51017588 วศ.
xx.11.51/12060100/017588

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6014 51017589 วศ.
xx.11.51/12060100/017589

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6015 51017590 วศ.
xx.11.51/12060100/017590

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6016 51017591 วศ.
xx.11.51/12060100/017591

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6017 51017592 วศ.
xx.11.51/12060100/017592

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6018 51017593 วศ.
xx.11.51/12060100/017593

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6019 51017594 วศ.
xx.11.51/12060100/017594

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6020 51017595 วศ.
xx.11.51/12060100/017595

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6021 51017596 วศ.
xx.11.51/12060100/017596

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6022 51017597 วศ.
xx.11.51/12060100/017597

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6023 51017598 วศ.
xx.11.51/12060100/017598

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6024 51017599 วศ.
xx.11.51/12060100/017599

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6025 51017600 วศ.
xx.11.51/12060100/017600

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6026 51017601 วศ.
xx.11.51/12060100/017601

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6027 51017602 วศ.
xx.11.51/12060100/017602

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6028 51017603 วศ.
xx.11.51/12060100/017603

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6029 51017604 วศ.
xx.11.51/12060100/017604

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6030 51017605 วศ.
xx.11.51/12060100/017605

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6031 51017606 วศ.
xx.11.51/12060100/017606

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6032 51017607 วศ.
xx.11.51/12060100/017607

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6033 51017608 วศ.
xx.11.51/12060100/017608

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6034 51017609 วศ.
xx.11.51/12060100/017609

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6035 51017610 วศ.
xx.11.51/12060100/017610

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6036 51017611 วศ.
xx.11.51/12060100/017611

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6037 51017612 วศ.
xx.11.51/12060100/017612

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6038 51017613 วศ.
xx.11.51/12060100/017613

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6039 51017614 วศ.
xx.11.51/12060100/017614

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6040 51017615 วศ.
xx.11.51/12060100/017615

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6041 51017616 วศ.
xx.11.51/12060100/017616

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6042 51017617 วศ.
xx.11.51/12060100/017617

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6043 51017618 วศ.
xx.11.51/12060100/017618

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6044 51017619 วศ.
xx.11.51/12060100/017619

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6045 51017620 วศ.
xx.11.51/12060100/017620

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6046 51017621 วศ.
xx.11.51/12060100/017621

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6047 51017622 วศ.
xx.11.51/12060100/017622

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6048 51017623 วศ.
xx.11.51/12060100/017623

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6049 51017624 วศ.
xx.11.51/12060100/017624

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6050 51017625 วศ.
xx.11.51/12060100/017625

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6051 51017626 วศ.
xx.11.51/12060100/017626

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6052 51017627 วศ.
xx.11.51/12060100/017627

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6053 51017628 วศ.
xx.11.51/12060100/017628

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6054 51017629 วศ.
xx.11.51/12060100/017629

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6055 51017630 วศ.
xx.11.51/12060100/017630

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6056 51017631 วศ.
xx.11.51/12060100/017631

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6057 51017632 วศ.
xx.11.51/12060100/017632

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6058 51017633 วศ.
xx.11.51/12060100/017633

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6059 51017634 วศ.
xx.11.51/12060100/017634

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6060 51017635 วศ.
xx.11.51/12060100/017635

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6061 51017636 วศ.
xx.11.51/12060100/017636

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6062 51017637 วศ.
xx.11.51/12060100/017637

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6063 51017638 วศ.
xx.11.51/12060100/017638

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6064 51017639 วศ.
xx.11.51/12060100/017639

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6065 51017640 วศ.
xx.11.51/12060100/017640

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6066 51017641 วศ.
xx.11.51/12060100/017641

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6067 51017642 วศ.
xx.11.51/12060100/017642

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6068 51017643 วศ.
xx.11.51/12060100/017643

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6069 51017644 วศ.
xx.11.51/12060100/017644

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6070 51017645 วศ.
xx.11.51/12060100/017645

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6071 51017646 วศ.
xx.11.51/12060100/017646

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6072 51017647 วศ.
xx.11.51/12060100/017647

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6073 51017648 วศ.
xx.11.51/12060100/017648

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6074 51017649 วศ.
xx.11.51/12060100/017649

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6075 51017650 วศ.
xx.11.51/12060100/017650

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6076 51017651 วศ.
xx.11.51/12060100/017651

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6077 51017652 วศ.
xx.11.51/12060100/017652

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6078 51017653 วศ.
xx.11.51/12060100/017653

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6079 51017654 วศ.
xx.11.51/12060100/017654

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6080 51017655 วศ.
xx.11.51/12060100/017655

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6081 51017656 วศ.
xx.11.51/12060100/017656

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6082 51017657 วศ.
xx.11.51/12060100/017657

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6083 51017658 วศ.
xx.11.51/12060100/017658

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6084 51017659 วศ.
xx.11.51/12060100/017659

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6085 51017660 วศ.
xx.11.51/12060100/017660

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6086 51017661 วศ.
xx.11.51/12060100/017661

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6087 51017662 วศ.
xx.11.51/12060100/017662

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6088 51017663 วศ.
xx.11.51/12060100/017663

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6089 51017664 วศ.
xx.11.51/12060100/017664

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6090 51017665 วศ.
xx.11.51/12060100/017665

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6091 51017666 วศ.
xx.11.51/12060100/017666

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6092 51017667 วศ.
xx.11.51/12060100/017667

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6093 51017668 วศ.
xx.11.51/12060100/017668

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6094 51017669 วศ.
xx.11.51/12060100/017669

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6095 51017670 วศ.
xx.11.51/12060100/017670

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6096 51017671 วศ.
xx.11.51/12060100/017671

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6097 51017672 วศ.
xx.11.51/12060100/017672

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6098 51017673 วศ.
xx.11.51/12060100/017673

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6099 51017674 วศ.
xx.11.51/12060100/017674

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6100 51017675 วศ.
xx.11.51/12060100/017675

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6101 51017676 วศ.
xx.11.51/12060100/017676

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6102 51017677 วศ.
xx.11.51/12060100/017677

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6103 51017678 วศ.
xx.11.51/12060100/017678

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6104 51017679 วศ.
xx.11.51/12060100/017679

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6105 51017680 วศ.
xx.11.51/12060100/017680

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6106 51017681 วศ.
xx.11.51/12060100/017681

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6107 51017682 วศ.
xx.11.51/12060100/017682

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6108 51017683 วศ.
xx.11.51/12060100/017683

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6109 51017684 วศ.
xx.11.51/12060100/017684

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6110 51017685 วศ.
xx.11.51/12060100/017685

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6111 51017686 วศ.
xx.11.51/12060100/017686

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6112 51017687 วศ.
xx.11.51/12060100/017687

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6113 51017688 วศ.
xx.11.51/12060100/017688

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6114 51017689 วศ.
xx.11.51/12060100/017689

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6115 51017690 วศ.
xx.11.51/12060100/017690

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6116 51017691 วศ.
xx.11.51/12060100/017691

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6117 51017692 วศ.
xx.11.51/12060100/017692

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6118 51017693 วศ.
xx.11.51/12060100/017693

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6119 51017694 วศ.
xx.11.51/12060100/017694

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6120 51017695 วศ.
xx.11.51/12060100/017695

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6121 51017696 วศ.
xx.11.51/12060100/017696

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6122 51017697 วศ.
xx.11.51/12060100/017697

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6123 51017698 วศ.
xx.11.51/12060100/017698

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6124 51017699 วศ.
xx.11.51/12060100/017699

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6125 51017700 วศ.
xx.11.51/12060100/017700

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6126 51017701 วศ.
xx.11.51/12060100/017701

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6127 51017702 วศ.
xx.11.51/12060100/017702

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6128 51017703 วศ.
xx.11.51/12060100/017703

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6129 51017704 วศ.
xx.11.51/12060100/017704

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6130 51017705 วศ.
xx.11.51/12060100/017705

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6131 51017706 วศ.
xx.11.51/12060100/017706

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6132 51017707 วศ.
xx.11.51/12060100/017707

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6133 51017708 วศ.
xx.11.51/12060100/017708

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6134 51017709 วศ.
xx.11.51/12060100/017709

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6135 51017710 วศ.
xx.11.51/12060100/017710

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6136 51017711 วศ.
xx.11.51/12060100/017711

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6137 51017712 วศ.
xx.11.51/12060100/017712

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6138 51017713 วศ.
xx.11.51/12060100/017713

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6139 51017714 วศ.
xx.11.51/12060100/017714

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6140 51017715 วศ.
xx.11.51/12060100/017715

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6141 51017716 วศ.
xx.11.51/12060100/017716

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6142 51017717 วศ.
xx.11.51/12060100/017717

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6143 51017718 วศ.
xx.11.51/12060100/017718

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6144 51017719 วศ.
xx.11.51/12060100/017719

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6145 51017720 วศ.
xx.11.51/12060100/017720

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6146 51017721 วศ.
xx.11.51/12060100/017721

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6147 51017722 วศ.
xx.11.51/12060100/017722

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6148 51017723 วศ.
xx.11.51/12060100/017723

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6149 51017724 วศ.
xx.11.51/12060100/017724

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6150 51017725 วศ.
xx.11.51/12060100/017725

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6151 51017726 วศ.
xx.11.51/12060100/017726

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6152 51017727 วศ.
xx.11.51/12060100/017727

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6153 51017728 วศ.
xx.11.51/12060100/017728

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6154 51017729 วศ.
xx.11.51/12060100/017729

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6155 51017730 วศ.
xx.11.51/12060100/017730

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6156 51017731 วศ.
xx.11.51/12060100/017731

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6157 51017732 วศ.
xx.11.51/12060100/017732

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6158 51017733 วศ.
xx.11.51/12060100/017733

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6159 51017734 วศ.
xx.11.51/12060100/017734

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6160 51017735 วศ.
xx.11.51/12060100/017735

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6161 51017736 วศ.
xx.11.51/12060100/017736

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6162 51017737 วศ.
xx.11.51/12060100/017737

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6163 51017738 วศ.
xx.11.51/12060100/017738

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6164 51017739 วศ.
xx.11.51/12060100/017739

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6165 51017740 วศ.
xx.11.51/12060100/017740

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6166 51017741 วศ.
xx.11.51/12060100/017741

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6167 51017742 วศ.
xx.11.51/12060100/017742

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6168 51017743 วศ.
xx.11.51/12060100/017743

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6169 51017744 วศ.
xx.11.51/12060100/017744

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6170 51017745 วศ.
xx.11.51/12060100/017745

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6171 51017746 วศ.
xx.11.51/12060100/017746

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6172 51017747 วศ.
xx.11.51/12060100/017747

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6173 51017748 วศ.
xx.11.51/12060100/017748

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6174 51017749 วศ.
xx.11.51/12060100/017749

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6175 51017750 วศ.
xx.11.51/12060100/017750

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6176 51017751 วศ.
xx.11.51/12060100/017751

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6177 51017752 วศ.
xx.11.51/12060100/017752

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6178 51017753 วศ.
xx.11.51/12060100/017753

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6179 51017754 วศ.
xx.11.51/12060100/017754

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6180 51017755 วศ.
xx.11.51/12060100/017755

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6181 51017756 วศ.
xx.11.51/12060100/017756

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6182 51017757 วศ.
xx.11.51/12060100/017757

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6183 51017758 วศ.
xx.11.51/12060100/017758

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6184 51017759 วศ.
xx.11.51/12060100/017759

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6185 51017760 วศ.
xx.11.51/12060100/017760

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6186 51017761 วศ.
xx.11.51/12060100/017761

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6187 51017762 วศ.
xx.11.51/12060100/017762

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6188 51017763 วศ.
xx.11.51/12060100/017763

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6189 51017764 วศ.
xx.11.51/12060100/017764

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6190 51017765 วศ.
xx.11.51/12060100/017765

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6191 51017766 วศ.
xx.11.51/12060100/017766

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6192 51017767 วศ.
xx.11.51/12060100/017767

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6193 51017768 วศ.
xx.11.51/12060100/017768

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6194 51017769 วศ.
xx.11.51/12060100/017769

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6195 51017770 วศ.
xx.11.51/12060100/017770

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6196 51017771 วศ.
xx.11.51/12060100/017771

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6197 51017772 วศ.
xx.11.51/12060100/017772

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6198 51017773 วศ.
xx.11.51/12060100/017773

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6199 51017774 วศ.
xx.11.51/12060100/017774

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6200 51017775 วศ.
xx.11.51/12060100/017775

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6201 51017776 วศ.
xx.11.51/12060100/017776

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6202 51017777 วศ.
xx.11.51/12060100/017777

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6203 51017778 วศ.
xx.11.51/12060100/017778

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6204 51017779 วศ.
xx.11.51/12060100/017779

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6205 51017780 วศ.
xx.11.51/12060100/017780

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6206 51017781 วศ.
xx.11.51/12060100/017781

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6207 51017782 วศ.
xx.11.51/12060100/017782

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6208 51017783 วศ.
xx.11.51/12060100/017783

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6209 51017784 วศ.
xx.11.51/12060100/017784

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6210 51017785 วศ.
xx.11.51/12060100/017785

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6211 51017786 วศ.
xx.11.51/12060100/017786

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6212 51017787 วศ.
xx.11.51/12060100/017787

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6213 51017788 วศ.
xx.11.51/12060100/017788

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6214 51017789 วศ.
xx.11.51/12060100/017789

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6215 51017790 วศ.
xx.11.51/12060100/017790

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6216 51017791 วศ.
xx.11.51/12060100/017791

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6217 51017792 วศ.
xx.11.51/12060100/017792

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6218 51017793 วศ.
xx.11.51/12060100/017793

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6219 51017794 วศ.
xx.11.51/12060100/017794

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6220 51017795 วศ.
xx.11.51/12060100/017795

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6221 51017796 วศ.
xx.11.51/12060100/017796

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6222 51017797 วศ.
xx.11.51/12060100/017797

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6223 51017798 วศ.
xx.11.51/12060100/017798

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6224 51017799 วศ.
xx.11.51/12060100/017799

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6225 51017800 วศ.
xx.11.51/12060100/017800

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6226 51017801 วศ.
xx.11.51/12060100/017801

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6227 51017802 วศ.
xx.11.51/12060100/017802

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6228 51017803 วศ.
xx.11.51/12060100/017803

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6229 51017804 วศ.
xx.11.51/12060100/017804

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6230 51017805 วศ.
xx.11.51/12060100/017805

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6231 51017806 วศ.
xx.11.51/12060100/017806

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6232 51017807 วศ.
xx.11.51/12060100/017807

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6233 51017808 วศ.
xx.11.51/12060100/017808

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6234 51017809 วศ.
xx.11.51/12060100/017809

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6235 51017810 วศ.
xx.11.51/12060100/017810

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6236 51017811 วศ.
xx.11.51/12060100/017811

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6237 51017812 วศ.
xx.11.51/12060100/017812

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6238 51017813 วศ.
xx.11.51/12060100/017813

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6239 51017814 วศ.
xx.11.51/12060100/017814

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6240 51017815 วศ.
xx.11.51/12060100/017815

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6241 51017816 วศ.
xx.11.51/12060100/017816

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6242 51017817 วศ.
xx.11.51/12060100/017817

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6243 51017818 วศ.
xx.11.51/12060100/017818

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6244 51017819 วศ.
xx.11.51/12060100/017819

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6245 51017820 วศ.
xx.11.51/12060100/017820

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6246 51017821 วศ.
xx.11.51/12060100/017821

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6247 51017822 วศ.
xx.11.51/12060100/017822

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6248 51017823 วศ.
xx.11.51/12060100/017823

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6249 51017824 วศ.
xx.11.51/12060100/017824

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6250 51017825 วศ.
xx.11.51/12060100/017825

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6251 51017826 วศ.
xx.11.51/12060100/017826

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6252 51017827 วศ.
xx.11.51/12060100/017827

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6253 51017828 วศ.
xx.11.51/12060100/017828

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6254 51017829 วศ.
xx.11.51/12060100/017829

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6255 51017830 วศ.
xx.11.51/12060100/017830

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6256 51017831 วศ.
xx.11.51/12060100/017831

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6257 51017832 วศ.
xx.11.51/12060100/017832

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6258 51017833 วศ.
xx.11.51/12060100/017833

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6259 51017834 วศ.
xx.11.51/12060100/017834

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6260 51017835 วศ.
xx.11.51/12060100/017835

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6261 51017836 วศ.
xx.11.51/12060100/017836

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6262 51017837 วศ.
xx.11.51/12060100/017837

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6263 51017838 วศ.
xx.11.51/12060100/017838

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6264 51017839 วศ.
xx.11.51/12060100/017839

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6265 51017840 วศ.
xx.11.51/12060100/017840

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6266 51017841 วศ.
xx.11.51/12060100/017841

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6267 51017842 วศ.
xx.11.51/12060100/017842

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6268 51017843 วศ.
xx.11.51/12060100/017843

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6269 51017844 วศ.
xx.11.51/12060100/017844

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6270 51017845 วศ.
xx.11.51/12060100/017845

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6271 51017846 วศ.
xx.11.51/12060100/017846

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6272 51017847 วศ.
xx.11.51/12060100/017847

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6273 51017848 วศ.
xx.11.51/12060100/017848

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6274 51017849 วศ.
xx.11.51/12060100/017849

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6275 51017850 วศ.
xx.11.51/12060100/017850

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6276 51017851 วศ.
xx.11.51/12060100/017851

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6277 51017852 วศ.
xx.11.51/12060100/017852

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6278 51017853 วศ.
xx.11.51/12060100/017853

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6279 51017854 วศ.
xx.11.51/12060100/017854

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6280 51017855 วศ.
xx.11.51/12060100/017855

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6281 51017856 วศ.
xx.11.51/12060100/017856

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6282 51017857 วศ.
xx.11.51/12060100/017857

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6283 51017858 วศ.
xx.11.51/12060100/017858

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6284 51017859 วศ.
xx.11.51/12060100/017859

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6285 51017860 วศ.
xx.11.51/12060100/017860

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6286 51017861 วศ.
xx.11.51/12060100/017861

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6287 51017862 วศ.
xx.11.51/12060100/017862

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6288 51017863 วศ.
xx.11.51/12060100/017863

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6289 51017864 วศ.
xx.11.51/12060100/017864

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6290 51017865 วศ.
xx.11.51/12060100/017865

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6291 51017866 วศ.
xx.11.51/12060100/017866

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6292 51017867 วศ.
xx.11.51/12060100/017867

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6293 51017868 วศ.
xx.11.51/12060100/017868

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6294 51017869 วศ.
xx.11.51/12060100/017869

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6295 51017870 วศ.
xx.11.51/12060100/017870

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6296 51017871 วศ.
xx.11.51/12060100/017871

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6297 51017872 วศ.
xx.11.51/12060100/017872

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6298 51017873 วศ.
xx.11.51/12060100/017873

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6299 51017874 วศ.
xx.11.51/12060100/017874

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6300 51017875 วศ.
xx.11.51/12060100/017875

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6301 51017876 วศ.
xx.11.51/12060100/017876

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6302 51017877 วศ.
xx.11.51/12060100/017877

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6303 51017878 วศ.
xx.11.51/12060100/017878

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6304 51017879 วศ.
xx.11.51/12060100/017879

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6305 51017880 วศ.
xx.11.51/12060100/017880

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6306 51017881 วศ.
xx.11.51/12060100/017881

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6307 51017882 วศ.
xx.11.51/12060100/017882

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6308 51017883 วศ.
xx.11.51/12060100/017883

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6309 51017884 วศ.
xx.11.51/12060100/017884

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6310 51017885 วศ.
xx.11.51/12060100/017885

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6311 51017886 วศ.
xx.11.51/12060100/017886

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6312 51017887 วศ.
xx.11.51/12060100/017887

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6313 51017888 วศ.
xx.11.51/12060100/017888

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6314 51017889 วศ.
xx.11.51/12060100/017889

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6315 51017890 วศ.
xx.11.51/12060100/017890

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6316 51017891 วศ.
xx.11.51/12060100/017891

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6317 51017892 วศ.
xx.11.51/12060100/017892

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6318 51017893 วศ.
xx.11.51/12060100/017893

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6319 51017894 วศ.
xx.11.51/12060100/017894

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6320 51017895 วศ.
xx.11.51/12060100/017895

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6321 51017896 วศ.
xx.11.51/12060100/017896

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6322 51017897 วศ.
xx.11.51/12060100/017897

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6323 51017898 วศ.
xx.11.51/12060100/017898

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6324 51017899 วศ.
xx.11.51/12060100/017899

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6325 51017900 วศ.
xx.11.51/12060100/017900

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6326 51017901 วศ.
xx.11.51/12060100/017901

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6327 51017902 วศ.
xx.11.51/12060100/017902

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6328 51017903 วศ.
xx.11.51/12060100/017903

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6329 51017904 วศ.
xx.11.51/12060100/017904

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6330 51017905 วศ.
xx.11.51/12060100/017905

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6331 51017906 วศ.
xx.11.51/12060100/017906

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6332 51017907 วศ.
xx.11.51/12060100/017907

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6333 51017908 วศ.
xx.11.51/12060100/017908

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6334 51017909 วศ.
xx.11.51/12060100/017909

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6335 51017910 วศ.
xx.11.51/12060100/017910

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6336 51017911 วศ.
xx.11.51/12060100/017911

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6337 51017912 วศ.
xx.11.51/12060100/017912

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6338 51017913 วศ.
xx.11.51/12060100/017913

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6339 51017914 วศ.
xx.11.51/12060100/017914

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6340 51017915 วศ.
xx.11.51/12060100/017915

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6341 51017916 วศ.
xx.11.51/12060100/017916

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6342 51017917 วศ.
xx.11.51/12060100/017917

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6343 51017918 วศ.
xx.11.51/12060100/017918

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6344 51017919 วศ.
xx.11.51/12060100/017919

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6345 51017920 วศ.
xx.11.51/12060100/017920

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6346 51017921 วศ.
xx.11.51/12060100/017921

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6347 51017922 วศ.
xx.11.51/12060100/017922

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6348 51017923 วศ.
xx.11.51/12060100/017923

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6349 51017924 วศ.
xx.11.51/12060100/017924

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6350 51017925 วศ.
xx.11.51/12060100/017925

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6351 51017926 วศ.
xx.11.51/12060100/017926

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6352 51017927 วศ.
xx.11.51/12060100/017927

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6353 51017928 วศ.
xx.11.51/12060100/017928

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6354 51017929 วศ.
xx.11.51/12060100/017929

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6355 51017930 วศ.
xx.11.51/12060100/017930

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6356 51017931 วศ.
xx.11.51/12060100/017931

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6357 51017932 วศ.
xx.11.51/12060100/017932

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6358 51017933 วศ.
xx.11.51/12060100/017933

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6359 51017934 วศ.
xx.11.51/12060100/017934

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6360 51017935 วศ.
xx.11.51/12060100/017935

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6361 51017936 วศ.
xx.11.51/12060100/017936

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6362 51017937 วศ.
xx.11.51/12060100/017937

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6363 51017938 วศ.
xx.11.51/12060100/017938

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6364 51017939 วศ.
xx.11.51/12060100/017939

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6365 51017940 วศ.
xx.11.51/12060100/017940

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6366 51017941 วศ.
xx.11.51/12060100/017941

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6367 51017942 วศ.
xx.11.51/12060100/017942

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6368 51017943 วศ.
xx.11.51/12060100/017943

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6369 51017944 วศ.
xx.11.51/12060100/017944

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6370 51017945 วศ.
xx.11.51/12060100/017945

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6371 51017946 วศ.
xx.11.51/12060100/017946

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6372 51017947 วศ.
xx.11.51/12060100/017947

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6373 51017948 วศ.
xx.11.51/12060100/017948

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6374 51017949 วศ.
xx.11.51/12060100/017949

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6375 51017950 วศ.
xx.11.51/12060100/017950

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6376 51017951 วศ.
xx.11.51/12060100/017951

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6377 51017952 วศ.
xx.11.51/12060100/017952

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6378 51017953 วศ.
xx.11.51/12060100/017953

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6379 51017954 วศ.
xx.11.51/12060100/017954

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6380 51017955 วศ.
xx.11.51/12060100/017955

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6381 51017956 วศ.
xx.11.51/12060100/017956

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6382 51017957 วศ.
xx.11.51/12060100/017957

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6383 51017958 วศ.
xx.11.51/12060100/017958

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6384 51017959 วศ.
xx.11.51/12060100/017959

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6385 51017960 วศ.
xx.11.51/12060100/017960

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6386 51017961 วศ.
xx.11.51/12060100/017961

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6387 51017962 วศ.
xx.11.51/12060100/017962

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6388 51017963 วศ.
xx.11.51/12060100/017963

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6389 51017964 วศ.
xx.11.51/12060100/017964

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6390 51017965 วศ.
xx.11.51/12060100/017965

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6391 51017966 วศ.
xx.11.51/12060100/017966

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6392 51017967 วศ.
xx.11.51/12060100/017967

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6393 51017968 วศ.
xx.11.51/12060100/017968

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6394 51017969 วศ.
xx.11.51/12060100/017969

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6395 51017970 วศ.
xx.11.51/12060100/017970

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6396 51017971 วศ.
xx.11.51/12060100/017971

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6397 51017972 วศ.
xx.11.51/12060100/017972

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6398 51017973 วศ.
xx.11.51/12060100/017973

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6399 51017974 วศ.
xx.11.51/12060100/017974

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6400 51017975 วศ.
xx.11.51/12060100/017975

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6401 51017976 วศ.
xx.11.51/12060100/017976

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6402 51017977 วศ.
xx.11.51/12060100/017977

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6403 51017978 วศ.
xx.11.51/12060100/017978

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6404 51017979 วศ.
xx.11.51/12060100/017979

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6405 51017980 วศ.
xx.11.51/12060100/017980

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6406 51017981 วศ.
xx.11.51/12060100/017981

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6407 51017982 วศ.
xx.11.51/12060100/017982

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6408 51017983 วศ.
xx.11.51/12060100/017983

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6409 51017984 วศ.
xx.11.51/12060100/017984

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6410 51017985 วศ.
xx.11.51/12060100/017985

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6411 51017986 วศ.
xx.11.51/12060100/017986

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6412 51017987 วศ.
xx.11.51/12060100/017987

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6413 51017988 วศ.
xx.11.51/12060100/017988

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6414 51017989 วศ.
xx.11.51/12060100/017989

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6415 51017990 วศ.
xx.11.51/12060100/017990

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6416 51017991 วศ.
xx.11.51/12060100/017991

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6417 51017992 วศ.
xx.11.51/12060100/017992

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6418 51017993 วศ.
xx.11.51/12060100/017993

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6419 51017994 วศ.
xx.11.51/12060100/017994

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6420 51017995 วศ.
xx.11.51/12060100/017995

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6421 51017996 วศ.
xx.11.51/12060100/017996

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6422 51017997 วศ.
xx.11.51/12060100/017997

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6423 51017998 วศ.
xx.11.51/12060100/017998

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6424 51017999 วศ.
xx.11.51/12060100/017999

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6425 51018000 วศ.
xx.11.51/12060100/018000

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6426 51018001 วศ.
xx.11.51/12060100/018001

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6427 51018002 วศ.
xx.11.51/12060100/018002

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6428 51018003 วศ.
xx.11.51/12060100/018003

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6429 51018004 วศ.
xx.11.51/12060100/018004

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6430 51018005 วศ.
xx.11.51/12060100/018005

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6431 51018006 วศ.
xx.11.51/12060100/018006

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6432 51018007 วศ.
xx.11.51/12060100/018007

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6433 51018008 วศ.
xx.11.51/12060100/018008

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6434 51018009 วศ.
xx.11.51/12060100/018009

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6435 51018010 วศ.
xx.11.51/12060100/018010

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6436 51018011 วศ.
xx.11.51/12060100/018011

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6437 51018012 วศ.
xx.11.51/12060100/018012

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6438 51018013 วศ.
xx.11.51/12060100/018013

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6439 51018014 วศ.
xx.11.51/12060100/018014

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6440 51018015 วศ.
xx.11.51/12060100/018015

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6441 51018016 วศ.
xx.11.51/12060100/018016

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6442 51018017 วศ.
xx.11.51/12060100/018017

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6443 51018018 วศ.
xx.11.51/12060100/018018

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6444 51018019 วศ.
xx.11.51/12060100/018019

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6445 51018020 วศ.
xx.11.51/12060100/018020

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6446 51018021 วศ.
xx.11.51/12060100/018021

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6447 51018022 วศ.
xx.11.51/12060100/018022

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6448 51018023 วศ.
xx.11.51/12060100/018023

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6449 51018024 วศ.
xx.11.51/12060100/018024

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6450 51018025 วศ.
xx.11.51/12060100/018025

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6451 51018026 วศ.
xx.11.51/12060100/018026

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6452 51018027 วศ.
xx.11.51/12060100/018027

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6453 51018028 วศ.
xx.11.51/12060100/018028

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6454 51018029 วศ.
xx.11.51/12060100/018029

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6455 51018030 วศ.
xx.11.51/12060100/018030

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6456 51018031 วศ.
xx.11.51/12060100/018031

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6457 51018032 วศ.
xx.11.51/12060100/018032

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6458 51018033 วศ.
xx.11.51/12060100/018033

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6459 51018034 วศ.
xx.11.51/12060100/018034

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6460 51018035 วศ.
xx.11.51/12060100/018035

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6461 51018036 วศ.
xx.11.51/12060100/018036

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6462 51018037 วศ.
xx.11.51/12060100/018037

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6463 51018038 วศ.
xx.11.51/12060100/018038

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6464 51018039 วศ.
xx.11.51/12060100/018039

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6465 51018040 วศ.
xx.11.51/12060100/018040

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6466 51018041 วศ.
xx.11.51/12060100/018041

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6467 51018042 วศ.
xx.11.51/12060100/018042

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6468 51018043 วศ.
xx.11.51/12060100/018043

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6469 51018044 วศ.
xx.11.51/12060100/018044

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6470 51018045 วศ.
xx.11.51/12060100/018045

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6471 51018046 วศ.
xx.11.51/12060100/018046

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6472 51018047 วศ.
xx.11.51/12060100/018047

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6473 51018048 วศ.
xx.11.51/12060100/018048

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6474 51018049 วศ.
xx.11.51/12060100/018049

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6475 51018050 วศ.
xx.11.51/12060100/018050

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6476 51018051 วศ.
xx.11.51/12060100/018051

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6477 51018052 วศ.
xx.11.51/12060100/018052

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6478 51018053 วศ.
xx.11.51/12060100/018053

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6479 51018054 วศ.
xx.11.51/12060100/018054

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6480 51018055 วศ.
xx.11.51/12060100/018055

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6481 51018056 วศ.
xx.11.51/12060100/018056

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6482 51018057 วศ.
xx.11.51/12060100/018057

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6483 51018058 วศ.
xx.11.51/12060100/018058

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6484 51018059 วศ.
xx.11.51/12060100/018059

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6485 51018060 วศ.
xx.11.51/12060100/018060

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6486 51018061 วศ.
xx.11.51/12060100/018061

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6487 51018062 วศ.
xx.11.51/12060100/018062

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6488 51018063 วศ.
xx.11.51/12060100/018063

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6489 51018064 วศ.
xx.11.51/12060100/018064

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6490 51018065 วศ.
xx.11.51/12060100/018065

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6491 51018066 วศ.
xx.11.51/12060100/018066

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6492 51018067 วศ.
xx.11.51/12060100/018067

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6493 51018068 วศ.
xx.11.51/12060100/018068

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6494 51018069 วศ.
xx.11.51/12060100/018069

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6495 51018070 วศ.
xx.11.51/12060100/018070

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6496 51018071 วศ.
xx.11.51/12060100/018071

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6497 51018072 วศ.
xx.11.51/12060100/018072

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6498 51018073 วศ.
xx.11.51/12060100/018073

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6499 51018074 วศ.
xx.11.51/12060100/018074

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6500 51018075 วศ.
xx.11.51/12060100/018075

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6501 51018076 วศ.
xx.11.51/12060100/018076

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6502 51018077 วศ.
xx.11.51/12060100/018077

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6503 51018078 วศ.
xx.11.51/12060100/018078

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6504 51018079 วศ.
xx.11.51/12060100/018079

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6505 51018080 วศ.
xx.11.51/12060100/018080

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6506 51018081 วศ.
xx.11.51/12060100/018081

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6507 51018082 วศ.
xx.11.51/12060100/018082

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6508 51018083 วศ.
xx.11.51/12060100/018083

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6509 51018084 วศ.
xx.11.51/12060100/018084

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6510 51018085 วศ.
xx.11.51/12060100/018085

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6511 51018086 วศ.
xx.11.51/12060100/018086

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6512 51018087 วศ.
xx.11.51/12060100/018087

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6513 51018088 วศ.
xx.11.51/12060100/018088

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6514 51018089 วศ.
xx.11.51/12060100/018089

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6515 51018090 วศ.
xx.11.51/12060100/018090

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6516 51018091 วศ.
xx.11.51/12060100/018091

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6517 51018092 วศ.
xx.11.51/12060100/018092

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6518 51018093 วศ.
xx.11.51/12060100/018093

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6519 51018094 วศ.
xx.11.51/12060100/018094

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6520 51018095 วศ.
xx.11.51/12060100/018095

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6521 51018096 วศ.
xx.11.51/12060100/018096

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6522 51018097 วศ.
xx.11.51/12060100/018097

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6523 51018098 วศ.
xx.11.51/12060100/018098

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6524 51018099 วศ.
xx.11.51/12060100/018099

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6525 51018100 วศ.
xx.11.51/12060100/018100

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6526 51018101 วศ.
xx.11.51/12060100/018101

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6527 51018102 วศ.
xx.11.51/12060100/018102

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6528 51018103 วศ.
xx.11.51/12060100/018103

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6529 51018104 วศ.
xx.11.51/12060100/018104

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6530 51018105 วศ.
xx.11.51/12060100/018105

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6531 51018106 วศ.
xx.11.51/12060100/018106

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6532 51018107 วศ.
xx.11.51/12060100/018107

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6533 51018108 วศ.
xx.11.51/12060100/018108

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6534 51018109 วศ.
xx.11.51/12060100/018109

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6535 51018110 วศ.
xx.11.51/12060100/018110

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6536 51018111 วศ.
xx.11.51/12060100/018111

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6537 51018112 วศ.
xx.11.51/12060100/018112

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6538 51018113 วศ.
xx.11.51/12060100/018113

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6539 51018114 วศ.
xx.11.51/12060100/018114

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6540 51018115 วศ.
xx.11.51/12060100/018115

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6541 51018116 วศ.
xx.11.51/12060100/018116

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6542 51018117 วศ.
xx.11.51/12060100/018117

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6543 51018118 วศ.
xx.11.51/12060100/018118

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6544 51018119 วศ.
xx.11.51/12060100/018119

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6545 51018120 วศ.
xx.11.51/12060100/018120

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6546 51018121 วศ.
xx.11.51/12060100/018121

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6547 51018122 วศ.
xx.11.51/12060100/018122

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6548 51018123 วศ.
xx.11.51/12060100/018123

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6549 51018124 วศ.
xx.11.51/12060100/018124

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6550 51018125 วศ.
xx.11.51/12060100/018125

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัขวา ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6551 51018126 วศ.
xx.11.51/12060100/018126

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6552 51018127 วศ.
xx.11.51/12060100/018127

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6553 51018128 วศ.
xx.11.51/12060100/018128

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6554 51018129 วศ.
xx.11.51/12060100/018129

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6555 51018130 วศ.
xx.11.51/12060100/018130

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6556 51018131 วศ.
xx.11.51/12060100/018131

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6557 51018132 วศ.
xx.11.51/12060100/018132

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6558 51018133 วศ.
xx.11.51/12060100/018133

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6559 51018134 วศ.
xx.11.51/12060100/018134

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6560 51018135 วศ.
xx.11.51/12060100/018135

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6561 51018136 วศ.
xx.11.51/12060100/018136

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6562 51018137 วศ.
xx.11.51/12060100/018137

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6563 51018138 วศ.
xx.11.51/12060100/018138

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6564 51018139 วศ.
xx.11.51/12060100/018139

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6565 51018140 วศ.
xx.11.51/12060100/018140

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6566 51018141 วศ.
xx.11.51/12060100/018141

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6567 51018142 วศ.
xx.11.51/12060100/018142

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6568 51018143 วศ.
xx.11.51/12060100/018143

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6569 51018144 วศ.
xx.11.51/12060100/018144

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6570 51018145 วศ.
xx.11.51/12060100/018145

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีบรรยาย เกา้อ้ีเล็คเชอร์ ถนดัซา้ย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

19-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน                1,872.50 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6571 51018146 วศ.
xx.05.51/12060100/018146

จา้งเหมาปรับปรุงภาคเคร่ืองกล เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRAIN ขนาด 9000 บีทียู ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

07-ก.พ.-51 พร้อมใชง้าน              13,000.00 เคร่ืองกล 1

6572 51018147 วศ.
xx.05.51/12060100/018147

จา้งเหมาปรับปรุงภาคเคร่ืองกล เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRAIN ขนาด 12000 บีทียู ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

07-ก.พ.-51 พร้อมใชง้าน              18,000.00 เคร่ืองกล 1



6573 51018148 วศ.
xx.05.51/12060100/018148

จา้งเหมาปรับปรุงภาคเคร่ืองกล เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRAIN ขนาด 18,000 บีทียู ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

07-ก.พ.-51 พร้อมใชง้าน              28,000.00 เคร่ืองกล 1

6574 51018149 วศ.
xx.05.51/12060100/018149

จา้งเหมาปรับปรุงภาคเคร่ืองกล เคร่ืองปรับอากาศ ยีห่อ้ TRAIN ขนาด 30,000 บีทียู ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

07-ก.พ.-51 พร้อมใชง้าน              39,000.00 เคร่ืองกล 1

6575 51018150
วศ.xx.01.51/0/018150

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า และ เคมี พดัลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 น้ิว 
ยีห่อ้ TRANE W120

23-ม.ค.-51 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

6576 51018151 วศ.
xx.01.51/12060300/018151

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า และ เคมี พดัลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 น้ิว 
ยีห่อ้ TRANE W120

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-ม.ค.-51 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

6577 51018152 วศ.
xx.01.51/12060300/018152

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า และ เคมี พดัลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 น้ิว 
ยีห่อ้ TRANE W120

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-ม.ค.-51 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

6578 51018153 วศ.
xx.01.51/12060300/018153

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า และ เคมี พดัลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 น้ิว 
ยีห่อ้ TRANE W120

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-ม.ค.-51 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

6579 51018154 วศ.
xx.01.51/12060300/018154

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า และ เคมี พดัลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 น้ิว 
ยีห่อ้ TRANE W120

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-ม.ค.-51 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

6580 51018155 วศ.
xx.01.51/12060300/018155

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า และ เคมี พดัลมระบายอากาศ แบบติดกระจก ขนาด 8 น้ิว 
ยีห่อ้ TRANE W120

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 23-ม.ค.-51 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

6581 51018156 วศ.
xx.04.51/12060100/018156

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า และ เคมี เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 4000 0 บีทีย ูยีห่อ้ Carrier 
รุ่น 38RE040BXC5X

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ม.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6582 51018157 วศ.
xx.04.51/12060100/018157

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งปฎิบติัการไฟฟ้า และ เคมี เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 4000 0 บีทีย ูยีห่อ้ Carrier 
รุ่น 38RE040BXC5X

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

23-ม.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6583 51018158 วศ.
xx.01.51/12060100/018158

ชุดเคร่ืองพิมพแ์บบท่ี 2 เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์เจ็ท ยีห่อ้ เลคซม์าร์ด 
E450DN

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ม.ค.-51 พร้อมใชง้าน              13,161.00 ไฟฟ้ำฯ 1

6584 51018162 วศ.
xx.07.51/12060400/018162

ชุดเคร่ีองเสียงส าหรับหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยายเสียง TOA รุ่น A-2060 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ก.พ.-51 พร้อมใชง้าน                6,420.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

6585 51018163 วศ.
xx.07.51/12060400/018163

ชุดเคร่ีองเสียงส าหรับหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ ใมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเส้ือ Toa รุ่น 
WS-5300

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ก.พ.-51 พร้อมใชง้าน              11,184.71 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

6586 51018164 วศ.
xx.07.51/12060400/018164

ชุดเคร่ีองเสียงส าหรับหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ ใมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเส้ือ Toa รุ่น 
WS-5300

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ก.พ.-51 พร้อมใชง้าน              11,184.71 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

6587 51018165 วศ.
xx.07.51/12060400/018165

ชุดเคร่ีองเสียงส าหรับหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ ใมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเส้ือ Toa รุ่น 
WS-5300

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

14-ก.พ.-51 พร้อมใชง้าน              11,184.71 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

6588 51018166 วศ.
xx.14.51/12061000/018166

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบพกพา ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบพกพา Acer Asprie 
4720-1A1G16MI

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

28-ม.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,318.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1  

6589 51018167 วศ.
xx.07.51/12060400/018167

ชุดมลัติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดบั XGA เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ BENQ รุ่น MP723 S/N 
PDR180124

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-พ.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             77,361.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

6590 51018168 วศ.
xx.07.51/12060400/018168

ชุดมลัติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดบั XGA อุปกรณ์เช่ือมต่อเคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ แบบไร้สาย 
BEN รุ่น Wireless Pro

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-พ.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             10,700.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

6591 51018169 วศ.
xx.07.51/12060400/018169

ชุดมลัติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดบั XGA เมา้ทแ์บบไร้สาย BINQ รุ่น Presentation ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-พ.ค.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,457.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

6592 51018170 วศ.
xx.07.51/12060400/018170

ชุดมลัติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดบั XGA จอรับภาพแบบแขวน ยีห่อ้ Gygar 72 X 96" ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-พ.ค.-51 พร้อมใชง้าน                6,420.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

6593 51018171 วศ.
xx.02.51/12060700/018171

ครุภณัฑ ์ประจ าหอ้งโครงการนกัศึกษา เคร่ืองเช่ือมอินเวเตอร์ ขนาดเล็ก V-TECH รุ่น 200A ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง

18-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน              13,642.50 อุตสำหกำร 1



6594 51018172 วศ.
xx.02.51/12060700/018172

ครุภณัฑ ์ประจ าหอ้งโครงการนกัศึกษา เคร่ืองตดัเหล็กบางไฟเบอร์ BOSCH รุ่น CGO2000 ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง

18-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                6,420.00 อุตสำหกำร 1

6595 51018173 วศ.
xx.02.51/12060700/018173

ครุภณัฑ ์ประจ าหอ้งโครงการนกัศึกษา สว่านมือขนาดเล็ก BOUCH รุ่น GBM350 ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง

18-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                2,140.00 อุตสำหกำร 1

6596 51018174 วศ.
xx.02.51/12060700/018174

ครุภณัฑ ์ประจ าหอ้งโครงการนกัศึกษา เคร่ืองเจียรมือ ยีห่อ้ BOUCH รุ่น GWS6-100 ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง

18-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                2,675.00 อุตสำหกำร 1

6597 51018175 วศ.
xx.02.51/12060100/018175

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6598 51018176 วศ.
xx.02.51/12060100/018176

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6599 51018177 วศ.
xx.02.51/12060100/018177

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6600 51018178 วศ.
xx.02.51/12060100/018178

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6601 51018179 วศ.
xx.02.51/12060100/018179

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6602 51018180 วศ.
xx.02.51/12060100/018180

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6603 51018181 วศ.
xx.02.51/12060100/018181

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6604 51018182 วศ.
xx.02.51/12060100/018182

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6605 51018183 วศ.
xx.02.51/12060100/018183

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6606 51018184 วศ.
xx.02.51/12060100/018184

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6607 51018185 วศ.
xx.02.51/12060100/018185

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6608 51018186 วศ.
xx.02.51/12060100/018186

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6609 51018187 วศ.
xx.02.51/12060100/018187

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6610 51018188 วศ.
xx.02.51/12060100/018188

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6611 51018189 วศ.
xx.02.51/12060100/018189

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6612 51018190 วศ.
xx.02.51/12060100/018190

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6613 51018191 วศ.
xx.02.51/12060100/018191

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6614 51018192 วศ.
xx.02.51/12060100/018192

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1



6615 51018193 วศ.
xx.02.51/12060100/018193

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6616 51018194 วศ.
xx.02.51/12060100/018194

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6617 51018195 วศ.
xx.02.51/12060100/018195

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6618 51018196 วศ.
xx.02.51/12060100/018196

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6619 51018197 วศ.
xx.02.51/12060100/018197

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6620 51018198 วศ.
xx.02.51/12060100/018198

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6621 51018199 วศ.
xx.02.51/12060100/018199

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ VERTEX ประเทศไทย ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

30-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

6622 51018200 วศ.
xx.01.51/12061000/018200

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ACER รุ่น ASPIRE เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ ACER รุ่น ASPIRE 
M3640-D22G3219MG/CO11LE

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

26-มิ.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

6623 51018201 วศ.
xx.02.51/12061000/018201

ครุภณัฑห์อ้งปฎิบติัการภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

เคร่ือง PLC ยีห่อ้ OMRON รุ่น CPIH ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

23-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน              17,441.00 อุตสำหกำร 1

6624 51018202 วศ.
xx.02.51/12061000/018202

ครุภณัฑห์อ้งปฎิบติัการภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

เคร่ือง PLC ยีห่อ้ OMRON รุ่น CPIH ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

23-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน              17,441.00 อุตสำหกำร 1

6625 51018203 วศ.
xx.02.51/12061000/018203

ครุภณัฑห์อ้งปฎิบติัการภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

เคร่ือง PLC ยีห่อ้ OMRON รุ่น CPIH ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

23-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน              17,441.00 อุตสำหกำร 1

6626 51018204 วศ.
xx.02.51/12061000/018204

ครุภณัฑห์อ้งปฎิบติัการภาควิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ

เคร่ือง PLC ยีห่อ้ OMRON รุ่น CPIH ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

23-เม.ย.-51 พร้อมใชง้าน              17,441.00 อุตสำหกำร 1

6627 51018205 วศ.
xx.11.51/12061000/018205

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานออกแบบและ
เขียนแบบ Poewll E46LCD19"

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับเขียนแบบ Poewll 
E46LCD19"

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

21 กรกฏาคม 
2551

ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             19,999.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6628 51018206 วศ.
xx.02.51/12060400/018206

เคร่ืองฉาย LCD พร้อมฉากรับภาพ เคร่ืองฉาย LCD ยีห่อ้ BENQ รุ่น MP723 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-พ.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   อุตสำหกำร 1

6629 51018207 วศ.
xx.02.51/12060400/018207

เคร่ืองฉาย LCD พร้อมฉากรับภาพ ฉากรับภาพ ยีห่อ้ Gygar รุ่น 150 ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

21-พ.ค.-51 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   อุตสำหกำร 1

6630 51018208 วศ.
xx.04.51/12060100/018208

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6631 51018209 วศ.
xx.04.51/12060100/018209

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6632 51018210 วศ.
xx.04.51/12060100/018210

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6633 51018211 วศ.
xx.04.51/12060100/018211

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6634 51018212 วศ.
xx.04.51/12060100/018212

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6635 51018213 วศ.
xx.04.51/12060100/018213

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1



6636 51018214 วศ.
xx.04.51/12060100/018214

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6637 51018215 วศ.
xx.04.51/12060100/018215

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6638 51018216 วศ.
xx.04.51/12060100/018216

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6639 51018217 วศ.
xx.04.51/12060100/018217

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6640 51018218 วศ.
xx.04.51/12060100/018218

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6641 51018219 วศ.
xx.04.51/12060100/018219

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6642 51018220 วศ.
xx.04.51/12060100/018220

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

โตะ๊ส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยหีอ้ ไทพทั 
WSTD-180060

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6643 51018221 วศ.
xx.04.51/12060100/018221

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6644 51018222 วศ.
xx.04.51/12060100/018222

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6645 51018223 วศ.
xx.04.51/12060100/018223

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6646 51018224 วศ.
xx.04.51/12060100/018224

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6647 51018225 วศ.
xx.04.51/12060100/018225

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6648 51018226 วศ.
xx.04.51/12060100/018226

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6649 51018227 วศ.
xx.04.51/12060100/018227

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6650 51018228 วศ.
xx.04.51/12060100/018228

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6651 51018229 วศ.
xx.04.51/12060100/018229

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6652 51018230 วศ.
xx.04.51/12060100/018230

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6653 51018231 วศ.
xx.04.51/12060100/018231

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6654 51018232 วศ.
xx.04.51/12060100/018232

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6655 51018233 วศ.
xx.04.51/12060100/018233

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6656 51018234 วศ.
xx.04.51/12060100/018234

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1



6657 51018235 วศ.
xx.04.51/12060100/018235

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6658 51018236 วศ.
xx.04.51/12060100/018236

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6659 51018237 วศ.
xx.04.51/12060100/018237

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6660 51018238 วศ.
xx.04.51/12060100/018238

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6661 51018239 วศ.
xx.04.51/12060100/018239

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6662 51018240 วศ.
xx.04.51/12060100/018240

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6663 51018241 วศ.
xx.04.51/12060100/018241

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6664 51018242 วศ.
xx.04.51/12060100/018242

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6665 51018243 วศ.
xx.04.51/12060100/018243

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6666 51018244 วศ.
xx.04.51/12060100/018244

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6667 51018245 วศ.
xx.04.51/12060100/018245

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6668 51018246 วศ.
xx.04.51/12060100/018246

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6669 51018247 วศ.
xx.04.51/12060100/018247

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6670 51018248 วศ.
xx.04.51/12060100/018248

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6671 51018249 วศ.
xx.04.51/12060100/018249

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6672 51018250 วศ.
xx.04.51/12060100/018250

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6673 51018251 วศ.
xx.04.51/12060100/018251

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6674 51018252 วศ.
xx.04.51/12060100/018252

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6675 51018253 วศ.
xx.04.51/12060100/018253

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6676 51018254 วศ.
xx.04.51/12060100/018254

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6677 51018255 วศ.
xx.04.51/12060100/018255

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1



6678 51018256 วศ.
xx.04.51/12060100/018256

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

เกา้อ้ีส าหรับการประชุมกลุ่มยอ่ย ยีห่อ้ ไทพทั 
TK-35A

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6679 51018257 วศ.
xx.04.51/12060100/018257

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ตูเ้ก็บเอกสาร ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น CH1800 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6680 51018258 วศ.
xx.04.51/12060100/018258

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ตูเ้ก็บเอกสาร ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น CH1800 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6681 51018259 วศ.
xx.04.51/12060100/018259

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ตูเ้ก็บเอกสาร ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น CH1800 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6682 51018260 วศ.
xx.04.51/12060100/018260

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ตูเ้ก็บเอกสาร ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น CH1800 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6683 51018261 วศ.
xx.04.51/12060100/018261

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ตูเ้ก็บเอกสาร ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น CH1800 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6684 51018262 วศ.
xx.04.51/12060100/018262

ชุดครุภณัฑส์ าหรับหอ้งการเรียน-การสอนภาควิชา
วิศวกรรมเคมี

ตูเ้ก็บเอกสาร ยีห่อ้ ไทพทั รุ่น CH1800 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

21 กรกฏาคม 
2551

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   เคมี 1

6685 51018263 วศ.
xx.01.51/12061000/018263

เคร่ืองพิมพ ์แบบท่ี 1 ยีห่อ้ HP รุ่น Photo smart 
C2280

เคร่ืองพิมพ ์แบบท่ี 1 ยีห่อ้ HP รุ่น Photo smart 
C2280

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

05-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                6,420.00 ไฟฟ้ำฯ 1

6686 51018266 วศ.
xx.11.51/12060100/018266

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6687 51018267 วศ.
xx.11.51/12060100/018267

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6688 51018268 วศ.
xx.11.51/12060100/018268

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6689 51018269 วศ.
xx.11.51/12060100/018269

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6690 51018270 วศ.
xx.11.51/12060100/018270

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6691 51018271 วศ.
xx.11.51/12060100/018271

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6692 51018272 วศ.
xx.11.51/12060100/018272

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6693 51018273 วศ.
xx.11.51/12060100/018273

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6694 51018274 วศ.
xx.11.51/12060100/018274

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6695 51018275 วศ.
xx.11.51/12060100/018275

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6696 51018276 วศ.
xx.11.51/12060100/018276

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6697 51018277 วศ.
xx.11.51/12060100/018277

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6698 51018278 วศ.
xx.11.51/12060100/018278

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6699 51018279 วศ.
xx.11.51/12060100/018279

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6700 51018280 วศ.
xx.11.51/12060100/018280

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6701 51018281 วศ.
xx.11.51/12060100/018281

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6702 51018282 วศ.
xx.11.51/12060100/018282

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6703 51018283 วศ.
xx.11.51/12060100/018283

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6704 51018284 วศ.
xx.11.51/12060100/018284

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6705 51018285 วศ.
xx.11.51/12060100/018285

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6706 51018286 วศ.
xx.11.51/12060100/018286

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6707 51018287 วศ.
xx.11.51/12060100/018287

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6708 51018288 วศ.
xx.11.51/12060100/018288

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6709 51018289 วศ.
xx.11.51/12060100/018289

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6710 51018290 วศ.
xx.11.51/12060100/018290

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6711 51018291 วศ.
xx.11.51/12060100/018291

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6712 51018292 วศ.
xx.11.51/12060100/018292

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6713 51018293 วศ.
xx.11.51/12060100/018293

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6714 51018294 วศ.
xx.11.51/12060100/018294

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6715 51018295 วศ.
xx.11.51/12060100/018295

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6716 51018296 วศ.
xx.11.51/12060100/018296

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6717 51018297 วศ.
xx.11.51/12060100/018297

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6718 51018298 วศ.
xx.11.51/12060100/018298

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6719 51018299 วศ.
xx.11.51/12060100/018299

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6720 51018300 วศ.
xx.11.51/12060100/018300

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6721 51018301 วศ.
xx.11.51/12060100/018301

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6722 51018302 วศ.
xx.11.51/12060100/018302

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6723 51018303 วศ.
xx.11.51/12060100/018303

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6724 51018304 วศ.
xx.11.51/12060100/018304

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6725 51018305 วศ.
xx.11.51/12060100/018305

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6726 51018306 วศ.
xx.11.51/12060100/018306

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6727 51018307 วศ.
xx.11.51/12060100/018307

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6728 51018308 วศ.
xx.11.51/12060100/018308

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6729 51018309 วศ.
xx.11.51/12060100/018309

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6730 51018310 วศ.
xx.11.51/12060100/018310

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6731 51018311 วศ.
xx.11.51/12060100/018311

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6732 51018312 วศ.
xx.11.51/12060100/018312

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6733 51018313 วศ.
xx.11.51/12060100/018313

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6734 51018314 วศ.
xx.11.51/12060100/018314

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6735 51018315 วศ.
xx.11.51/12060100/018315

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6736 51018316 วศ.
xx.11.51/12060100/018316

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6737 51018317 วศ.
xx.11.51/12060100/018317

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6738 51018318 วศ.
xx.11.51/12060100/018318

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6739 51018319 วศ.
xx.11.51/12060100/018319

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6740 51018320 วศ.
xx.11.51/12060100/018320

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6741 51018321 วศ.
xx.11.51/12060100/018321

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6742 51018322 วศ.
xx.11.51/12060100/018322

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6743 51018323 วศ.
xx.11.51/12060100/018323

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6744 51018324 วศ.
xx.11.51/12060100/018324

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6745 51018325 วศ.
xx.11.51/12060100/018325

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6746 51018326 วศ.
xx.11.51/12060100/018326

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6747 51018327 วศ.
xx.11.51/12060100/018327

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6748 51018328 วศ.
xx.11.51/12060100/018328

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6749 51018329 วศ.
xx.11.51/12060100/018329

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6750 51018330 วศ.
xx.11.51/12060100/018330

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6751 51018331 วศ.
xx.11.51/12060100/018331

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6752 51018332 วศ.
xx.11.51/12060100/018332

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6753 51018333 วศ.
xx.11.51/12060100/018333

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6754 51018334 วศ.
xx.11.51/12060100/018334

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6755 51018335 วศ.
xx.11.51/12060100/018335

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6756 51018336 วศ.
xx.11.51/12060100/018336

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6757 51018337 วศ.
xx.11.51/12060100/018337

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6758 51018338 วศ.
xx.11.51/12060100/018338

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6759 51018339 วศ.
xx.11.51/12060100/018339

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6760 51018340 วศ.
xx.11.51/12060100/018340

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6761 51018341 วศ.
xx.11.51/12060100/018341

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6762 51018342 วศ.
xx.11.51/12060100/018342

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6763 51018343 วศ.
xx.11.51/12060100/018343

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6764 51018344 วศ.
xx.11.51/12060100/018344

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6765 51018345 วศ.
xx.11.51/12060100/018345

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6766 51018346 วศ.
xx.11.51/12060100/018346

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6767 51018347 วศ.
xx.11.51/12060100/018347

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6768 51018348 วศ.
xx.11.51/12060100/018348

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6769 51018349 วศ.
xx.11.51/12060100/018349

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6770 51018350 วศ.
xx.11.51/12060100/018350

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6771 51018351 วศ.
xx.11.51/12060100/018351

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6772 51018352 วศ.
xx.11.51/12060100/018352

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6773 51018353 วศ.
xx.11.51/12060100/018353

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6774 51018354 วศ.
xx.11.51/12060100/018354

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6775 51018355 วศ.
xx.11.51/12060100/018355

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6776 51018356 วศ.
xx.11.51/12060100/018356

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6777 51018357 วศ.
xx.11.51/12060100/018357

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6778 51018358 วศ.
xx.11.51/12060100/018358

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6779 51018359 วศ.
xx.11.51/12060100/018359

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6780 51018360 วศ.
xx.11.51/12060100/018360

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6781 51018361 วศ.
xx.11.51/12060100/018361

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6782 51018362 วศ.
xx.11.51/12060100/018362

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6783 51018363 วศ.
xx.11.51/12060100/018363

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6784 51018364 วศ.
xx.11.51/12060100/018364

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6785 51018365 วศ.
xx.11.51/12060100/018365

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6786 51018366 วศ.
xx.11.51/12060100/018366

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6787 51018367 วศ.
xx.11.51/12060100/018367

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6788 51018368 วศ.
xx.11.51/12060100/018368

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6789 51018369 วศ.
xx.11.51/12060100/018369

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6790 51018370 วศ.
xx.11.51/12060100/018370

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6791 51018371 วศ.
xx.11.51/12060100/018371

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6792 51018372 วศ.
xx.11.51/12060100/018372

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6793 51018373 วศ.
xx.11.51/12060100/018373

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6794 51018374 วศ.
xx.11.51/12060100/018374

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6795 51018375 วศ.
xx.11.51/12060100/018375

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6796 51018376 วศ.
xx.11.51/12060100/018376

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6797 51018377 วศ.
xx.11.51/12060100/018377

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6798 51018378 วศ.
xx.11.51/12060100/018378

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6799 51018379 วศ.
xx.11.51/12060100/018379

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6800 51018380 วศ.
xx.11.51/12060100/018380

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6801 51018381 วศ.
xx.11.51/12060100/018381

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6802 51018382 วศ.
xx.11.51/12060100/018382

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6803 51018383 วศ.
xx.11.51/12060100/018383

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6804 51018384 วศ.
xx.11.51/12060100/018384

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6805 51018385 วศ.
xx.11.51/12060100/018385

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6806 51018386 วศ.
xx.11.51/12060100/018386

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6807 51018387 วศ.
xx.11.51/12060100/018387

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6808 51018388 วศ.
xx.11.51/12060100/018388

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6809 51018389 วศ.
xx.11.51/12060100/018389

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6810 51018390 วศ.
xx.11.51/12060100/018390

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6811 51018391 วศ.
xx.11.51/12060100/018391

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6812 51018392 วศ.
xx.11.51/12060100/018392

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6813 51018393 วศ.
xx.11.51/12060100/018393

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6814 51018394 วศ.
xx.11.51/12060100/018394

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6815 51018395 วศ.
xx.11.51/12060100/018395

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6816 51018396 วศ.
xx.11.51/12060100/018396

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6817 51018397 วศ.
xx.11.51/12060100/018397

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6818 51018398 วศ.
xx.11.51/12060100/018398

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6819 51018399 วศ.
xx.11.51/12060100/018399

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6820 51018400 วศ.
xx.11.51/12060100/018400

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6821 51018401 วศ.
xx.11.51/12060100/018401

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6822 51018402 วศ.
xx.11.51/12060100/018402

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6823 51018403 วศ.
xx.11.51/12060100/018403

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6824 51018404 วศ.
xx.11.51/12060100/018404

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6825 51018405 วศ.
xx.11.51/12060100/018405

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6826 51018406 วศ.
xx.11.51/12060100/018406

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6827 51018407 วศ.
xx.11.51/12060100/018407

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6828 51018408 วศ.
xx.11.51/12060100/018408

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6829 51018409 วศ.
xx.11.51/12060100/018409

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6830 51018410 วศ.
xx.11.51/12060100/018410

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6831 51018411 วศ.
xx.11.51/12060100/018411

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6832 51018412 วศ.
xx.11.51/12060100/018412

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6833 51018413 วศ.
xx.11.51/12060100/018413

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6834 51018414 วศ.
xx.11.51/12060100/018414

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6835 51018415 วศ.
xx.11.51/12060100/018415

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ โตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                4,475.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6836 51018416 วศ.
xx.11.51/12060100/018416

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6837 51018417 วศ.
xx.11.51/12060100/018417

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6838 51018418 วศ.
xx.11.51/12060100/018418

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6839 51018419 วศ.
xx.11.51/12060100/018419

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6840 51018420 วศ.
xx.11.51/12060100/018420

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6841 51018421 วศ.
xx.11.51/12060100/018421

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6842 51018422 วศ.
xx.11.51/12060100/018422

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6843 51018423 วศ.
xx.11.51/12060100/018423

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6844 51018424 วศ.
xx.11.51/12060100/018424

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6845 51018425 วศ.
xx.11.51/12060100/018425

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6846 51018426 วศ.
xx.11.51/12060100/018426

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6847 51018427 วศ.
xx.11.51/12060100/018427

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6848 51018428 วศ.
xx.11.51/12060100/018428

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6849 51018429 วศ.
xx.11.51/12060100/018429

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6850 51018430 วศ.
xx.11.51/12060100/018430

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6851 51018431 วศ.
xx.11.51/12060100/018431

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6852 51018432 วศ.
xx.11.51/12060100/018432

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6853 51018433 วศ.
xx.11.51/12060100/018433

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6854 51018434 วศ.
xx.11.51/12060100/018434

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6855 51018435 วศ.
xx.11.51/12060100/018435

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6856 51018436 วศ.
xx.11.51/12060100/018436

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6857 51018437 วศ.
xx.11.51/12060100/018437

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6858 51018438 วศ.
xx.11.51/12060100/018438

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6859 51018439 วศ.
xx.11.51/12060100/018439

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6860 51018440 วศ.
xx.11.51/12060100/018440

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6861 51018441 วศ.
xx.11.51/12060100/018441

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6862 51018442 วศ.
xx.11.51/12060100/018442

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6863 51018443 วศ.
xx.11.51/12060100/018443

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6864 51018444 วศ.
xx.11.51/12060100/018444

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6865 51018445 วศ.
xx.11.51/12060100/018445

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6866 51018446 วศ.
xx.11.51/12060100/018446

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6867 51018447 วศ.
xx.11.51/12060100/018447

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6868 51018448 วศ.
xx.11.51/12060100/018448

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6869 51018449 วศ.
xx.11.51/12060100/018449

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6870 51018450 วศ.
xx.11.51/12060100/018450

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6871 51018451 วศ.
xx.11.51/12060100/018451

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6872 51018452 วศ.
xx.11.51/12060100/018452

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6873 51018453 วศ.
xx.11.51/12060100/018453

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6874 51018454 วศ.
xx.11.51/12060100/018454

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6875 51018455 วศ.
xx.11.51/12060100/018455

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6876 51018456 วศ.
xx.11.51/12060100/018456

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6877 51018457 วศ.
xx.11.51/12060100/018457

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6878 51018458 วศ.
xx.11.51/12060100/018458

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6879 51018459 วศ.
xx.11.51/12060100/018459

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6880 51018460 วศ.
xx.11.51/12060100/018460

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6881 51018461 วศ.
xx.11.51/12060100/018461

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6882 51018462 วศ.
xx.11.51/12060100/018462

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6883 51018463 วศ.
xx.11.51/12060100/018463

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6884 51018464 วศ.
xx.11.51/12060100/018464

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6885 51018465 วศ.
xx.11.51/12060100/018465

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6886 51018466 วศ.
xx.11.51/12060100/018466

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6887 51018467 วศ.
xx.11.51/12060100/018467

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6888 51018468 วศ.
xx.11.51/12060100/018468

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6889 51018469 วศ.
xx.11.51/12060100/018469

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6890 51018470 วศ.
xx.11.51/12060100/018470

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6891 51018471 วศ.
xx.11.51/12060100/018471

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6892 51018472 วศ.
xx.11.51/12060100/018472

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6893 51018473 วศ.
xx.11.51/12060100/018473

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6894 51018474 วศ.
xx.11.51/12060100/018474

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6895 51018475 วศ.
xx.11.51/12060100/018475

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6896 51018476 วศ.
xx.11.51/12060100/018476

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6897 51018477 วศ.
xx.11.51/12060100/018477

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6898 51018478 วศ.
xx.11.51/12060100/018478

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6899 51018479 วศ.
xx.11.51/12060100/018479

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6900 51018480 วศ.
xx.11.51/12060100/018480

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6901 51018481 วศ.
xx.11.51/12060100/018481

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6902 51018482 วศ.
xx.11.51/12060100/018482

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6903 51018483 วศ.
xx.11.51/12060100/018483

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6904 51018484 วศ.
xx.11.51/12060100/018484

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6905 51018485 วศ.
xx.11.51/12060100/018485

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6906 51018486 วศ.
xx.11.51/12060100/018486

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6907 51018487 วศ.
xx.11.51/12060100/018487

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6908 51018488 วศ.
xx.11.51/12060100/018488

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6909 51018489 วศ.
xx.11.51/12060100/018489

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6910 51018490 วศ.
xx.11.51/12060100/018490

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6911 51018491 วศ.
xx.11.51/12060100/018491

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6912 51018492 วศ.
xx.11.51/12060100/018492

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6913 51018493 วศ.
xx.11.51/12060100/018493

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6914 51018494 วศ.
xx.11.51/12060100/018494

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6915 51018495 วศ.
xx.11.51/12060100/018495

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6916 51018496 วศ.
xx.11.51/12060100/018496

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6917 51018497 วศ.
xx.11.51/12060100/018497

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6918 51018498 วศ.
xx.11.51/12060100/018498

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6919 51018499 วศ.
xx.11.51/12060100/018499

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6920 51018500 วศ.
xx.11.51/12060100/018500

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6921 51018501 วศ.
xx.11.51/12060100/018501

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6922 51018502 วศ.
xx.11.51/12060100/018502

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6923 51018503 วศ.
xx.11.51/12060100/018503

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6924 51018504 วศ.
xx.11.51/12060100/018504

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6925 51018505 วศ.
xx.11.51/12060100/018505

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6926 51018506 วศ.
xx.11.51/12060100/018506

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6927 51018507 วศ.
xx.11.51/12060100/018507

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6928 51018508 วศ.
xx.11.51/12060100/018508

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6929 51018509 วศ.
xx.11.51/12060100/018509

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6930 51018510 วศ.
xx.11.51/12060100/018510

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6931 51018511 วศ.
xx.11.51/12060100/018511

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6932 51018512 วศ.
xx.11.51/12060100/018512

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6933 51018513 วศ.
xx.11.51/12060100/018513

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6934 51018514 วศ.
xx.11.51/12060100/018514

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6935 51018515 วศ.
xx.11.51/12060100/018515

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6936 51018516 วศ.
xx.11.51/12060100/018516

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6937 51018517 วศ.
xx.11.51/12060100/018517

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6938 51018518 วศ.
xx.11.51/12060100/018518

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6939 51018519 วศ.
xx.11.51/12060100/018519

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6940 51018520 วศ.
xx.11.51/12060100/018520

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6941 51018521 วศ.
xx.11.51/12060100/018521

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6942 51018522 วศ.
xx.11.51/12060100/018522

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6943 51018523 วศ.
xx.11.51/12060100/018523

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6944 51018524 วศ.
xx.11.51/12060100/018524

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6945 51018525 วศ.
xx.11.51/12060100/018525

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6946 51018526 วศ.
xx.11.51/12060100/018526

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6947 51018527 วศ.
xx.11.51/12060100/018527

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6948 51018528 วศ.
xx.11.51/12060100/018528

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6949 51018529 วศ.
xx.11.51/12060100/018529

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6950 51018530 วศ.
xx.11.51/12060100/018530

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6951 51018531 วศ.
xx.11.51/12060100/018531

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6952 51018532 วศ.
xx.11.51/12060100/018532

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6953 51018533 วศ.
xx.11.51/12060100/018533

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6954 51018534 วศ.
xx.11.51/12060100/018534

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6955 51018535 วศ.
xx.11.51/12060100/018535

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6956 51018536 วศ.
xx.11.51/12060100/018536

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6957 51018537 วศ.
xx.11.51/12060100/018537

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6958 51018538 วศ.
xx.11.51/12060100/018538

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6959 51018539 วศ.
xx.11.51/12060100/018539

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6960 51018540 วศ.
xx.11.51/12060100/018540

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6961 51018541 วศ.
xx.11.51/12060100/018541

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6962 51018542 วศ.
xx.11.51/12060100/018542

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6963 51018543 วศ.
xx.11.51/12060100/018543

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6964 51018544 วศ.
xx.11.51/12060100/018544

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6965 51018545 วศ.
xx.11.51/12060100/018545

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6966 51018546 วศ.
xx.11.51/12060100/018546

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6967 51018547 วศ.
xx.11.51/12060100/018547

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6968 51018548 วศ.
xx.11.51/12060100/018548

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6969 51018549 วศ.
xx.11.51/12060100/018549

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6970 51018550 วศ.
xx.11.51/12060100/018550

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6971 51018551 วศ.
xx.11.51/12060100/018551

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



6972 51018552 วศ.
xx.11.51/12060100/018552

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6973 51018553 วศ.
xx.11.51/12060100/018553

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6974 51018554 วศ.
xx.11.51/12060100/018554

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6975 51018555 วศ.
xx.11.51/12060100/018555

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6976 51018556 วศ.
xx.11.51/12060100/018556

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6977 51018557 วศ.
xx.11.51/12060100/018557

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6978 51018558 วศ.
xx.11.51/12060100/018558

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6979 51018559 วศ.
xx.11.51/12060100/018559

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6980 51018560 วศ.
xx.11.51/12060100/018560

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6981 51018561 วศ.
xx.11.51/12060100/018561

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6982 51018562 วศ.
xx.11.51/12060100/018562

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6983 51018563 วศ.
xx.11.51/12060100/018563

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6984 51018564 วศ.
xx.11.51/12060100/018564

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6985 51018565 วศ.
xx.11.51/12060100/018565

ชุดโตะ๊เกา้อ้ีเขียนแบบ เกา้อ้ีเขียนแบบ ยีห่อ้ KING-DOM รุ่น CH-200 (S2) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

28-ส.ค.-51 พร้อมใชง้าน                1,025.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

6986 51018569 วศ.
xx.12.51/12060300/018569

ชุดเคร่ืองเสียง ชุดเคร่ืองเสียง ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             27,000.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

6987 51018570 วศ.
xx.12.51/12060300/018570

ชุดเคร่ืองเสียง ตูล้  าโพง 15น้ิว ยีห่อ้ HOKUTONE รุ่น HO-159 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

6988 51018571 วศ.
xx.12.51/12060300/018571

ชุดเคร่ืองเสียง ตูล้  าโพง 15น้ิว ยีห่อ้ HOKUTONE รุ่น HO-159 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

6989 51018572 วศ.
xx.12.51/12060300/018572

ชุดเคร่ืองเสียง ตูล้  าโพง 15น้ิว ยีห่อ้ HOKUTONE รุ่น HO-159 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

6990 51018573 วศ.
xx.12.51/12060300/018573

ชุดเคร่ืองเสียง ตูล้  าโพง 15น้ิว ยีห่อ้ HOKUTONE รุ่น HO-159 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

6991 51018574 วศ.
xx.12.51/12060300/018574

ชุดเคร่ืองเสียง POWER MIXER 8 ช่อง PMX-802NTS ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1

6992 51018575 วศ.
xx.12.51/12060400/018575

ชุดเคร่ืองเสียง WIRELLESS MIC UHF ไมคถื์อ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

                          -   งำนบริกำร
กำรศึกษำฯ

1



6993 51018576 วศ.
xx.12.51/12060100/018576

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนาด 1.20 เมตร X 
2.40 เมตร

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,130.20 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

6994 51018577 วศ.
xx.12.51/12060100/018577

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนาด 1.20 เมตร X 
2.40 เมตร

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,130.20 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

6995 51018578 วศ.
xx.12.51/12060100/018578

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนาด 1.20 เมตร X 
2.40 เมตร

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,130.20 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

6996 51018579 วศ.
xx.12.51/12060100/018579

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนาด 1.20 เมตร X 
2.40 เมตร

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,130.20 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

6997 51018580 วศ.
xx.12.51/12060100/018580

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนาด 1.20 เมตร X 
2.40 เมตร

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,130.20 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

6998 51018581 วศ.
xx.12.51/12060100/018581

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนาด 1.20 เมตร X 
2.40 เมตร

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,130.20 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

6999 51018582 วศ.
xx.12.51/12060100/018582

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ 2 หนา้ ขนาด 1.20 เมตร X 2.40 
เมตร

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,510.50 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

7000 51018583 วศ.
xx.12.51/12060100/018583

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ 2 หนา้ ขนาด 1.20 เมตร X 2.40 
เมตร

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               5,510.50 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

7001 51018584 วศ.
xx.12.51/12060100/018584

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนา 40 X 80 ซม. 
W-080040L

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,065.10 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

7002 51018585 วศ.
xx.12.51/12060100/018585

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนา 40 X 80 ซม. 
W-080040L

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,065.10 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

7003 51018586 วศ.
xx.12.51/12060100/018586

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ดหนา้เดียว ขนา 40 X 80 ซม. 
W-080040L

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

10-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               2,065.10 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

7004 51018587 วศ.
xx.14.51/12060300/018587

ชุดอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ชุดอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 08-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน              19,940.00 งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

7005 51018588 วศ.
xx.14.51/12060300/018588

ชุดอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ไมคล์อย ยีห่อ้ ALTO รุ่น LS 3600 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 08-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริกำร
วิชำกำรและ

1

7006 51018589 วศ.
xx.14.51/12060300/018589

ชุดอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ไมคล์อย ยีห่อ้ ALTO รุ่น LS 3600 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 08-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริกำร

วิชำกำรและ

1

7007 51018590 วศ.
xx.14.51/12060300/018590

ชุดอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ไมคล์อย ยีห่อ้ ALTO รุ่น LS 3600 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 08-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริกำร
วิชำกำรและ

1

7008 51018591 วศ.
xx.14.51/12060300/018591

ชุดอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองขยายเสียง POWER MIXER ยีห่อ้ ALTO ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 08-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริกำร
วิชำกำรและ

1

7009 51018592 วศ.
xx.14.51/12060300/018592

ชุดอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ตูล้  าโพง ยีห่อ้ ALTO รุ่น PAM-5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 08-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริกำร
วิชำกำรและ

1

7010 51018593 วศ.
xx.14.51/12060300/018593

ชุดอุปกรณ์เคร่ืองขยายเสียง ตูล้  าโพง ยีห่อ้ ALTO รุ่น PAM-5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้า 08-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน                           -   งำนบริกำร
วิชำกำรและ

1

7011 51018594 วศ.
xx.07.51/12060100/018594

เคร่ืองปร้ินเตอร์ แบบเลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P3005X เคร่ืองปร้ินเตอร์ แบบเลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P3005X ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

12-ก.ย.-51 พร้อมใชง้าน              61,525.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7012 51018597 วศ.
xx.07.51/12061000/018597

อุปกรณ์สนบัสนุนการพิมพผ์า่นระบบเครือข่ายไร้
สาย

WL320ge ยีห่อ ้ASUSTEK รุ่นLE320ge ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,376.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7013 51018598 วศ.
xx.07.51/12061000/018598

อุปกรณ์สนบัสนุนการพิมพผ์า่นระบบเครือข่ายไร้
สาย

WL320ge ยีห่อ ้ASUSTEK รุ่นLE320ge ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

15-ก.ย.-51 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,376.30 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



7014 51018609 วศ.
xx.11.51/12060100/018609

เคร่ืองโทรสาร กระดาษธรรมดา แบบเลเซอร์ เคร่ืองโทรสาร กระดาษธรรมดา แบบเลเซอร์ ยีห่อ้ 
SHARP รุ่น FO-3150

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

27-พ.ย.-50 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             14,500.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7015 51018613 วศ.
xx.01.51/12061000/018613

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เบบโน๊ตบุค๊ (NOTEBOOK) เคร่ืองคอมพิวเตอร์เบบโน๊ตบุค๊ (NOTEBOOK) 
ยีห่อ้ ACER รุ่น Vertyion 2008

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

04-ธ.ค.-50 พร้อมใชง้าน              34,853.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7016 51019383 วศ.คล.
05.51/12061100/019383

ชุดวดัการสัน่สะเทือน ชุดวดัการสัน่สะเทือน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน         3,496,398.00 เคร่ืองกล 1

7017 51022511 วศ.
xx.12.51/12061100/022511

เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพเ์เบบท่ี 1 รุ่น HP รุ่น Photo smart 
ประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

27-ส.ค.-55 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               6,420.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

7018 52019135 วศ.คล.
04.52/12061000/019135

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 1) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,375.00 เคมี 1

7019 52019136 วศ.คล.
04.52/12061000/019136

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 2) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,375.00 เคมี 1

7020 52019137 วศ.คล.
04.52/12061000/019137

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 3) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,375.00 เคมี 1

7021 52019138 วศ.คล.
04.52/12061000/019138

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 4) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,375.00 เคมี 1

7022 52019139 วศ.คล.
04.52/12061000/019139

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 5) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,375.00 เคมี 1

7023 52019140 วศ.คล.
04.52/12061000/019140

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 6) เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 6) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,375.00 เคมี 1

7024 52019141 วศ.คล.
04.52/12061000/019141

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 7) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,375.00 เคมี 1

7025 52019142 วศ.คล.
04.52/12061000/019142

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น P1005 (เคร่ืองท่ี 8) ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,375.00 เคมี 1

7026 52019143 วศ.คล.
04.52/12061000/019143

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ ISS รุ่น
 Cor 2 DuoE7200 (เคร่ืองท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             19,902.00 เคมี 1

7027 52019144 วศ.คล.
04.52/12061000/019144

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ ISS รุ่น
 Cor 2 DuoE7200 (เคร่ืองท่ี 2)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             19,902.00 เคมี 1

7028 52019145 วศ.คล.
04.52/12061000/019145

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ ISS รุ่น
 Cor 2 DuoE7200 (เคร่ืองท่ี 3)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             19,902.00 เคมี 1

7029 52019146 วศ.คล.
04.52/12061000/019146

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบเคล่ือนยา้ยไดง่้าย 
ยีห่อ้ Compaq รุ่น Presario co40-113TU

ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศแบบเคล่ือนยา้ยไดง่้าย 
ยีห่อ้ Compaq รุ่น Presario co40-113TU

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             27,713.00 เคมี 1

7030 52019147 วศ.คล.
04.52/12061100/019147

เคร่ืองวิเคราะห์น ้าเสีย เคร่ืองวิเคราะห์น ้าเสีย ยีห่อ้ HANNA รุ่น HI83214 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             39,322.50 เคมี 1

7031 52019148 วศ.คล.
04.52/12061100/019148

โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์ ยีห่อ้ Viewsonic รุ่น PJ759 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             35,000.00 เคมี 1

7032 52019149 วศ.คล.
07.52/12061000/019149

เคร่ืองแสดงผลขอ้มูล เคร่ืองแสดงผลขอ้มูล ยหีอ้ HP รุ่น P2015n ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             20,550.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

7033 52019152 วศ.คล.
04.52/12061100/019152

เคร่ืองวดัความขุ่น เคร่ืองวดัความขุ่น ยีห่อ้ Eutedh รุ่น TN100R ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             26,429.00 เคมี 1

7034 52019153 วศ.คล.
04.52/12061100/019153

เคร่ืองชัง่แบบละเอียด เคร่ืองชัง่แบบละเอียด ยีห่อ้ OHAUS รุ่น PA214 
(เคร่ืองท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน              42,265.00 เคมี 1



7035 52019154 วศ.คล.
04.52/12061100/019154

เคร่ืองชัง่แบบละเอียด เคร่ืองชัง่แบบละเอียด ยีห่อ้ OHAUS รุ่น PA214 
(เคร่ืองท่ี 2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน              42,265.00 เคมี 1

7036 52019155 วศ.คล.
04.52/12061100/019155

เคร่ืองชัง่แบบหยาบ เคร่ืองชัง่แบบหยาบ ยีห่อ้ CST รุ่น Precision scale 
(เคร่ืองท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             17,013.00 เคมี 1

7037 52019156 วศ.คล.
04.52/12061100/019156

เคร่ืองชัง่แบบหยาบ เคร่ืองชัง่แบบหยาบ ยีห่อ้ CST รุ่น Precision scale 
(เคร่ืองท่ี 2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             17,013.00 เคมี 1

7038 52019311 วศ.คล.
04.52/12061100/019311

ชุดวดัปริมาณไนโตรเจน เคร่ืองยอ่ยตวัอยา่ง ยีห่อ้ VELP รุ่น DK6 (อิตาล่ี) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            144,450.00 เคมี 1

7039 52019312 วศ.คล.
04.52/12061100/019312

ชุดวดัปริมาณไนโตรเจน ชุดก าจดัไอกรด ยีห่อ้ VELP รุ่น JP+SMS (อิตาล่ี) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            112,350.00 เคมี 1

7040 52019313 วศ.คล.
04.52/12061100/019313

ชุดวดัปริมาณไนโตรเจน เคร่ืองกลัน่ไนโตรเจน ยีห่อ้ VELP รุ่น UDK 132 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            264,290.00 เคมี 1

7041 52019314 วศ.คล.
04.52/12061100/019314

ชุดวดัปริมาณไนโตรเจน อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน              56,710.00 เคมี 1

7042 52019315 วศ.คล.
04.52/12061100/019315

ชุดวดัปริมาณไนโตรเจน เคร่ืองวดัค่าบีโอดี ยีห่อ้ VELP รุ่น BOD SENSOR 
SYSTEM6

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน              74,900.00 เคมี 1

7043 52019316 วศ.คล.
02.52/12061100/019316

เคร่ืองวางน ้าหนกัคงท่ีส าหรับวดัความแขง็ของ
พลาสติกและยาง

เคร่ืองวางน ้าหนกัคงท่ีส าหรับวดัความแขง็ของ
พลาสติกและยาง ยีห่อ้ Teclock รุ่น GS710 Japan

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           230,000.00 อุตสำหกำร 1

7044 52019317 วศ.คล.
02.52/12061100/019317

เคร่ืองวางน ้าหนกัคงท่ีส าหรับวดัความแขง็ของ
พลาสติกและยาง

เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า 3 ต าแหน่ง ยีห่อ้ OHAUS รุ่น 
Explorer Pro EP413Cประเทศ อเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             70,000.00 อุตสำหกำร 1

7045 52019318 วศ.คล.
02.52/12061100/019318

ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPI (ชุดท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน                4,672.00 อุตสำหกำร 1

7046 52019319 วศ.คล.
02.52/12061100/019319

ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPI (ชุดท่ี 2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน              46,720.00 อุตสำหกำร 1

7047 52019320 วศ.คล.
02.52/12061100/019320

ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPI (ชุดท่ี 3)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน              46,720.00 อุตสำหกำร 1

7048 52019321 วศ.คล.
02.52/12061100/019321

ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPI (ชุดท่ี 4)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน              46,720.00 อุตสำหกำร 1

7049 52019322 วศ.คล.
02.52/12061100/019322

ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ชุดปฎิบติัการควบคุมอตัโนมติั ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPI (ชุดท่ี 5)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน              46,720.00 อุตสำหกำร 1

7050 52019323 วศ.คล.
02.52/12061100/019323

ชุดทดสอบปัจจยัมนุษยท์างวิศวกรรม Sign Axis Gonionmeter ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            100,000.00 อุตสำหกำร 1

7051 52019324 วศ.คล.
01.52/12061100/019324

ชุดอุปกรณ์ศึกษาการส่ือสารไมโครเวฟ ชุดอุปกรณ์ศึกษาการส่ือสารไมโครเวฟ ยีห่อ้ 
Man&Mw-2000 ประเทศเกาหลี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           349,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7052 52019325 วศ.คล.
05.52/12061100/019325

ชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์ประสิทธ์ิภาพการเผาใหม้ ชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์ประสิทธ์ิภาพการเผาใหม ้
ยีห่อ้ Testo รุ่น 350S ประเทศเยอรมนั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            350,000.00 เคร่ืองกล 1

7053 52019326 วศ.คล.
07.52/12061100/019326

ชุดอุปกรณ์ควบคุมและเช่ือมโยงสญัญาณส่วนกลาง ชุดอุปกรณ์ควบคุมและเช่ือมโยงสญัญาณส่วน ยีห่อ้
 Cisco รุ่น WS-C3560G-24TS-S ประเทศ อเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            125,190.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์

1

7054 52019327 วศ.คล.
05.52/12061100/019327

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

กลอ้งถ่ายภาพความร้อย ยีห่อ้ FLIR รุ่น T200 
สวีเดน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            510,818.00 เคร่ืองกล 1

7055 52019328 วศ.คล.
04.52/12061100/019328

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

อุปกรณ์วดัก าลงัไฟฟ้า ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 345 
อเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             90,950.00 เคมี 1



7056 52019329 วศ.คล.
05.52/12061000/019329

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

อุปกรณ์บนัทึกภาพท่ีท างานร่วมกบัคอมพิวเตอร์ 
ยีห่อ้ SNAZZI รุ่น VIDEIP Creator 300 สิงคโปร์

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 07-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน                4,280.00 เคร่ืองกล 1

7057 52019330 วศ.คล.
05.52/12061100/019330

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

ขาตั้งกลอ้ง TRI POOD ส าหรับกลอ้งถ่ายความร้อน
 ยีห่อ้ SLIK รุ่น Pro 330DX

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,638.00 เคร่ืองกล 1

7058 52019331 วศ.คล.
05.52/12061100/019331

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

แบตเตอร่ี ยีห่อ้ FLIR รุ่น 1196398-04 (EU) จ านวน
 2 กอ้น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน                8,560.00 เคร่ืองกล 1

7059 52019332 วศ.คล.
05.52/12061100/019332

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

ชุดอุปกรณ์ประจุไฟพร้อมสายไฟ ยีห่อ้ CMP รุ่น 
EA1050F-120 ประเทศจีย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน                1,070.00 เคร่ืองกล 1

7060 52019333 วศ.คล.
05.52/12061100/019333

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

โปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์และท ารายงานจาก
ภาพความร้อน ยีห่อ้ FLIR รุ่น REPORTER สวีเดน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน                4,280.00 เคร่ืองกล 1

7061 52019334 วศ.คล.
05.52/12061100/019334

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

คู่มือการใชง้านกลอ้งถ่ายภาพความร้อน ยีห่อ้ FLIR
 T SERIES จ านวน 2 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                  642.00 เคร่ืองกล 1

7062 52019335 วศ.คล.
05.52/12061100/019335

ชุดกลอ้งวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเหรด (INFRARED
 CAMERA)

กระเป๋าส าหรับใส่อุปกรณ์กลอ้งถ่ายภาพความร้อน
 จ านวน 1 ใบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน                1,070.00 เคร่ืองกล 1

7063 52019348 วศ.คล.
07.52/12061000/019348

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอย HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/1)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7064 52019349 วศ.คล.
07.52/12061000/019349

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/2)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7065 52019350 วศ.คล.
07.52/12061000/019350

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/3)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7066 52019351 วศ.คล.
07.52/12061000/019351

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/4)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7067 52019352 วศ.คล.
07.52/12061000/019352

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/5)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7068 52019353 วศ.คล.
07.52/12061000/019353

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/6)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7069 52019354 วศ.คล.
07.52/12061000/019354

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/7)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7070 52019355 วศ.คล.
07.52/12061000/019355

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/8)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7071 52019356 วศ.คล.
07.52/12061000/019356

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/9)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7072 52019357 วศ.คล.
07.52/12061000/019357

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7073 52019358 วศ.คล.
07.52/12061000/019358

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/11)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7074 52019359 วศ.คล.
07.52/12061000/019359

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/12)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7075 52019360 วศ.คล.
07.52/12061000/019360

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/13)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7076 52019361 วศ.คล.
07.52/12061000/019361

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/14)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



7077 52019362 วศ.คล.
07.52/12061000/019362

ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน HP รุ่น A6685L 
(เคร่ืองท่ี 1/15)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             29,960.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7078 52019363 วศ.คล.
07.52/12061100/019363

ชุดอุปกรณ์จดัการระบบควบคุมการท างาน อุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบไร้สาย ยีห่อ้ 
Aruba รุ่น MMC-3200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           294,520.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7079 52019364 วศ.คล.
07.52/12061100/019364

ชุดอุปกรณ์จดัการระบบควบคุมการท างาน อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สายฯ ยีห่อ้ 
Aruba รุ่น AP-61 (เคร่ืองท่ี 1/2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7080 52019365 วศ.คล.
07.52/12061000/019365

ชุดอุปกรณ์จดัการระบบควบคุมการท างาน อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สายฯ ยีห่อ้ 
Aruba รุ่น AP-61 (เคร่ืองท่ี 2/2)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7081 52019366 วศ.คล.
15.52/12061100/019366

ชุดครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียน เคร่ืองถ่ายทอดสญัญาณวตัถุ 3 มิติ Avermesia รุ่น 
Avervision SPB 350

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           524,302.00 นโยบำยและ

แผนงำน

1

7082 52019367 วศ.คล.
15.52/12061000/019367

ชุดครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรียน ชุดเทคโนโลยสีารสนเทศ ยีอ่ ACER รุ่น Aspire 
M5800

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             45,903.00 นโยบำยและ

แผนงำน

1

7083 52019369 วศ.คล.
02.52/12061100/019369

ชุดเคร่ืองมือวดังานและควบคุมอุณหภูมิ เคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืนจุดวดัช้ินงาน 
ALMEMO รุ่น 2590-3S

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 10-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            116,650.51 อุตสำหกำร 1

7084 52019370 วศ.คล.
02.52/12061100/019370

ชุดเคร่ืองมือวดังานและควบคุมอุณหภูมิ เคร่ืองวดัและควบคุมอุณหภูมิ ยีห่อ้ ALMEMO ร่น
 2590-3S

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 10-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            116,650.51 อุตสำหกำร 1

7085 52019371 วศ.คล.
02.52/12061100/019371

ชุดเคร่ืองมือวดังานและควบคุมอุณหภูมิ เกจบล็อคขนาดยาว ยีห่อ้ MITUTOVO รุ่น 
516702-10

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 10-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน            116,650.51 อุตสำหกำร 1

7086 52019372 วศ.คล.
07.52/12061000/019372

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัระบบเครือข่าย
ส่วนกลาง Fortigate รุ่น 3108

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           363,800.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7087 52019373 วศ.คล.
07.52/12061000/019373

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี1/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7088 52019374 วศ.คล.
07.52/12061000/019374

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี2/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7089 52019375 วศ.คล.
07.52/12061000/019375

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี 3/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7090 52019376 วศ.คล.
07.52/12061000/019376

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี 4/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7091 52019377 วศ.คล.
07.52/12061000/019377

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี 5/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7092 52019378 วศ.คล.
07.52/12061000/019378

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี 6/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7093 52019379 วศ.คล.
07.52/12061000/019379

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี 7/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7094 52019380 วศ.คล.
07.52/12061000/019380

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี 8/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7095 52019381 วศ.คล.
07.52/12061000/019381

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-68 (เคร่ืองท่ี 9/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7096 52019382 วศ.คล.
07.52/12061000/019382

อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายฯ ยีห่อ้ Aruba รุ่น
 Ap-61 (เคร่ืองท่ี 10/10)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 10-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             13,428.50 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7097 52022367 วศ.
xx.11.52/12061100/022367

ชุดโสตทศันูปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน ชุดโสตทศันูปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน 1.3 โตะ๊
บรรยายพร้อมเกา้อ้ี ร่น CR 603 SMARTBOCX 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

23-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน              21,295.14 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1



7098 53019129 วศ.คล.
04.53/12061100/019129

ชุดตูดู้ดควนั ชุดตูดู้ดควนั ยีห่อ้ Fiexlab รุ่น FH120 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            219,992.00 เคมี 1

7099 53019130 วศ.คล.
01.53/12061100/019130

ชุดซอฟแวร์ส าหรับการออกแบบอุปกรณ์ในระบบ
การส่ือสารทางแสง

ชุดซอฟแวร์ส าหรับการออกแบบอุปกรณ์ในระบบ
การส่ือสารทางแสง ยีห่อ้ Olympios

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            350,460.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7100 53019131 วศ.คล.
04.53/12061100/019131

ชุดระบบควบคุมทางวิศวกรรมเคมี Scada System ยีห่อ้ Wincon 8734 จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           550,000.00 เคมี 1

7101 53019132 วศ.คล.
03.53/12061100/019132

เคร่ืองทดสอบการรวมตวัของตะกอน เคร่ืองทดสอบการรวมตวัของตะกอน ชนิดตั้งโตะ๊ 
ยีห่อ้ Phupps & Bird รุ่น PB-900

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            240,750.00 โยธำ 1

7102 53019133 วศ.คล.
03.53/12061100/019133

เคร่ืองทดสอบการรวมตวัของตะกอน เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพน ้าพ้ืนฐาน ยีห่อ้ HACH รุ่น
 HQ40D

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            109,140.00 โยธำ 1

7103 53019338 วศ.คล.
01.53/12061000/019338

ชุดอุปกรณ์ประมวลผลเพ่ือการเรียนการสอนและ
การวิจยัทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ประมวลผลส าหรับการเรียนการสอน ยีห่อ้
 HP DESKTOP รุ่น G3685L S/N CNX90308BC

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 07-ม.ค.-54 พร้อมใชง้าน              17,013.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7104 53019433 วศ.คล.
04.53/12061100/019433

ชุดระบบควบคุมทางวิศวกรรมเคมี Scada Sofware ยีห่อ้ Indu Soft จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           550,000.00 เคมี 1

7105 53019434 วศ.คล.
04.53/12061100/019434

ชุดระบบควบคุมทางวิศวกรรมเคมี PC work Station ยีห่อ้ Dell รุ่น Optiplex 360 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           550,000.00 เคมี 1

7106 53019435 วศ.คล.
04.53/12061100/019435

ชุดระบบควบคุมทางวิศวกรรมเคมี Control Panal จ านวน 1 ช้ิน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           550,000.00 เคมี 1

7107 53019436 วศ.คล.
04.53/12061100/019436

ชุดระบบควบคุมทางวิศวกรรมเคมี Hard Ware Process Demoset จ านวน 1 เคร่ือง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-54 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           550,000.00 เคมี 1

7108 53019437 วศ.คล.
04.53/12061100/019437

ชุดระบบควบคุมทางวิศวกรรมเคมี Installation & Engineering จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-ม.ค.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           550,000.00 เคมี 1

7109 54019128 วศ.คล.
04.54/12061100/019128

ชุดปฎิบติัการจ าลองกระบวนการทาง วิศวกรรมเคมี
 ยีห่อ้ ASPEBTECH รุ่น V7.2

ชุดปฎิบติัการจ าลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
 ยีห่อ้ ASPEBTECH รุ่น V7.2 ประเทศ USA. 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน              90,000.00 เคมี 1

7110 54019134 วศ.คล.
05.54/12061100/019134

ชุดปฎิบติัการก าเนิดเลเซอร์สองจงัหวะฯ ยีห่อ้ Loti
 รุ่น Cp-115

ชุดปฎิบติัการก าเนิดเลเซอร์สองจงัหวะส าหรับชุด
วดัความเร็วถว้ยภาพถ่ายการเคล่ือนไหวของอนุภาค

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            699,780.00 เคร่ืองกล 1

7111 54019157 วศ.คล.
03.54/12061100/019157

ชุดกลอ้งส ารวจ กลอ้งโทโทลสเตชัน่ ยีห่อ้ Topcon รุ่น GTS-235N 
S/N OL9292

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            170,000.00 โยธำ 1

7112 54019158 วศ.คล.
03.54/12061100/019158

ชุดกลอ้งส ารวจ กลอ้งโทโทลสเตชัน่ ยีห่อ้ Topcon รุ่น GTS-235N 
S/N OL9370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            170,000.00 โยธำ 1

7113 54019159 วศ.คล.
03.54/12061100/019159

ชุดกลอ้งส ารวจ กลอ้งโทโทลสเตชัน่ ยีห่อ้ Topcon รุ่น GTS-235N 
S/N OL9346

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            170,000.00 โยธำ 1

7114 54019160 วศ.คล.
03.54/12061100/019160

ชุดกลอ้งส ารวจ กลอ้งโทโทลสเตชัน่ ยีห่อ้ Topcon รุ่น GTS-235N 
S/N OL9369

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            170,000.00 โยธำ 1

7115 54019161 วศ.คล.
03.54/12061100/019161

ชุดกลอ้งส ารวจ กลอ้งโทโทลสเตชัน่ ยีห่อ้ Topcon รุ่น GTS-235N 
S/N OL9354

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            170,000.00 โยธำ 1

7116 54019162 วศ.คล.
05.54/12061100/019162

ชุดระบายความร้อนส าหรับใชร่้วมกบัชุดก าเนิด
เลเซอร์สองจงัหวะ ฯ

ชุดระบายความร้อนส าหรับใชร่้วมกบัชุดก าเนิด
เลเซอร์สองจงัหวะส าหรับชุดวดัความเร็วดว้ย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-ธ.ค.-53 พร้อมใชง้าน            390,000.00 เคร่ืองกล 1

7117 54019438 วศ.คล.
01.54/12061100/019438

ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725 ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725
 ประเทศ ฝร่ังเศษ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              13,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7118 54019439 วศ.คล.
01.54/12061100/019439

ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725 ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725
 ฝร่ังเศษ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              13,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1



7119 54019440 วศ.คล.
01.54/12061100/019440

ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725 ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725
 ฝร่ังเศษ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              13,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7120 54019441 วศ.คล.
01.54/12061100/019441

ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725 ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725
 ฝร่ังเศษ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              13,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7121 54019442 วศ.คล.
01.54/12061100/019442

ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725 ชุดเคร่ืองมือวดัความเร็ว Chauvin Arnoux CA1725
 ฝร่ังเศษ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              13,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7122 54019443 วศ.คล.
04.54/12061100/019443

ป๊ัมลม ยีห่อ้ GAST รุ่น DOA-V520-FD ป๊ัมลม ยีห่อ้ GAST รุ่น DOA-V520-FD จ านวน 1 
เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              42,000.00 เคมี 1

7123 54019444 วศ.คล.
04.54/12061100/019444

เคร่ืองท าน ้าหล่อเยน็ ยีห่อ้ METEC รุ่น CH-30-1 Hp กล่องชุดควบคุมอุณหภูมิ Hot plate ขนาด 0-200 
องศาเซลเซียส (25 amp)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              42,500.00 เคมี 1

7124 54019445 วศ.คล.
04.54/12061100/019445

เคร่ืองท าน ้าหล่อเยน็ ยีห่อ้ MTEC รุ่น CH-30-1 Hp กล่องชุดควบคุมอุณหภูมิ Hot plate ขนาด 0-200 
องศาเซลเซียส (25 amp)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              42,500.00 เคมี 1

7125 54019446 วศ.คล.
04.54/12061100/019446

เคร่ืองมือตรวจวดัก าลงัไฟฟ้า POWER METTER เคร่ืองมือตรวจวดัก าลงัไฟฟ้า POWER METTER 
ยีห่อ้ Elecontrol รุ่น NANOVIP PLUS จ านวน 1 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              74,900.00 เคมี 1

7126 54019448 วศ.คล.
04.54/12061100/019448

ตูค้วบคุมอุณหภูมิส าหรับวิเคราะห์ค่า BOD ยีห่อ้ 
VELP รุ่น FTC901

ตูค้วบคุมอุณหภูมิส าหรับวิเคราะห์ค่า BOD ยีห่อ้ 
VELP รุ่น FTC901 ผลิตจากประเทศอิตาลี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-ก.พ.-54 พร้อมใชง้าน              80,000.01 เคมี 1

7127 54019474 วศ.คล.
07.54/12061100/019474

ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อสญัญาณ ยีห่อ้ Paloalto รุ่น 
PA-2050

ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อสญัญาณ ยีห่อ้ Paloalto รุ่น 
PA-2050 ผลิตจากประเทศอเมริกา ฆ/ 0003C102633

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-เม.ย.-54 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

           630,000.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

7128 54019475 วศ.คล.
02.54/12061100/019475

ชุดควบคุมสญัญาณอนาลอค ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPLH

ชุดควบคุมสญัญาณอนาลอค ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPLH ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 11-เม.ย.-54 พร้อมใชง้าน            163,000.00 อุตสำหกำร 1

7129 54019483 วศ.คล.
02.54/12061100/019483

ชุดควบคุมการท างานส าหรับเคร่ือง ทดสอบแรงดึง
และแรงกด จ านวน 1 ชุด

โปรแกรมควบคุมการท างานฯ ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น 
Trapexiumz

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-เม.ย.-54 พร้อมใชง้าน              80,250.00 อุตสำหกำร 1

7130 54019484 วศ.คล.
02.54/12061100/019484

ชุดควบคุมการท างานส าหรับเคร่ือง ทดสอบแรงดึง
และแรงกด จ านวน 1 ชุด

แผงวงจรเพ่ือการเช่ือมต่อสญัญาณฯ ยีห่อ้ National 
instruments Copyright 206

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-เม.ย.-54 พร้อมใชง้าน              74,900.00 อุตสำหกำร 1

7131 54019485 วศ.คล.
02.54/12061100/019485

ชุดควบคุมการท างานส าหรับเคร่ือง ทดสอบแรงดึง
และแรงกด จ านวน 1 ชุด

Load Cell 1KN ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น 1 KN ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-เม.ย.-54 พร้อมใชง้าน            148,944.00 อุตสำหกำร 1

7132 54019486 วศ.คล.
02.54/12061100/019486

ชุดควบคุมการท างานส าหรับเคร่ือง ทดสอบแรงดึง
และแรงกด จ านวน 1 ชุด

Load Cell Calibration Box ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น 1KN ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-เม.ย.-54 พร้อมใชง้าน              19,902.00 อุตสำหกำร 1

7133 54019487 วศ.คล.
02.54/12061100/019487

ชุดควบคุมการท างานส าหรับเคร่ือง ทดสอบแรงดึง
และแรงกด จ านวน 1 ชุด

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ขาว-ด า ยีห่อ้ Samsung รุ่น 
ML-347 1ND

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-เม.ย.-54 พร้อมใชง้าน              50,932.00 อุตสำหกำร 1

7134 54019488 วศ.คล.
02.54/12061100/019488

ชุดควบคุมการท างานส าหรับเคร่ือง ทดสอบแรงดึง
และแรงกด จ านวน 1 ชุด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Dell รุ่น Opitiplex 980 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-เม.ย.-54 พร้อมใชง้าน              50,932.00 อุตสำหกำร 1

7135 54019489 วศ.คล.
02.54/12061100/019489

ชุดควบคุมสญัญาณอนาลอค ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPLH

ชุดควบคุมสญัญาณอนาลอค ยีห่อ้ OMRON รุ่น 
CPLH ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-เม.ย.-54 พร้อมใชง้าน            163,000.00 อุตสำหกำร 1

7136 54019717 วศ.คล.
05.54/12061100/019717

ชุดส าแสงเลเซอร์พร้อมเลนซก์ระจายแสงเป็นแผน่ 
ยีห่อ้ Thorlabs Inc (USA) รุ่น BFH32-550,Fiber 

ชุดส าแสงเลเซอร์พร้อมเลนซก์ระจายแสงเป็นแผน่ 
ยีห่อ้ Thorlabs Inc (USA) รุ่น BFH32-550,Fiber 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25-พ.ค.-54 พร้อมใชง้าน            100,000.00 เคร่ืองกล 1

7137 54019845
วศ.xx.00./12061000/019845

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7138 54019846
วศ.xx.00./12061000/019846

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7139 54019847
วศ.xx.00./12061000/019847

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1



7140 54019848
วศ.xx.00./12061000/019848

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7141 54019849
วศ.xx.00./12061000/019849

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7142 54019850
วศ.xx.00./12061000/019850

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7143 54019851
วศ.xx.00./12061000/019851

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7144 54019852
วศ.xx.00./12061000/019852

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7145 54019853
วศ.xx.00./12061000/019853

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7146 54019854
วศ.xx.00./12061000/019854

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7147 54019855
วศ.xx.00./12061000/019855

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7148 54019856
วศ.xx.00./12061000/019856

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7149 54019857
วศ.xx.00./12061000/019857

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7150 54019858
วศ.xx.00./12061000/019858

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7151 54019859
วศ.xx.00./12061000/019859

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7152 54019860
วศ.xx.00./12061000/019860

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7153 54019861
วศ.xx.00./12061000/019861

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7154 54019862
วศ.xx.00./12061000/019862

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7155 54019863
วศ.xx.00./12061000/019863

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7156 54019864
วศ.xx.00./12061000/019864

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7157 54019865
วศ.xx.00./12061000/019865

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7158 54019866
วศ.xx.00./12061000/019866

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7159 54019867
วศ.xx.00./12061000/019867

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7160 54019868
วศ.xx.00./12061000/019868

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1



7161 54019869
วศ.xx.00./12061000/019869

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7162 54019870
วศ.xx.00./12061000/019870

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7163 54019871
วศ.xx.00./12061000/019871

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

โตะ๊วางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7164 54019872
วศ.xx.00./12061000/019872

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7165 54019873
วศ.xx.00./12061000/019873

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7166 54019874
วศ.xx.00./12061000/019874

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7167 54019875
วศ.xx.00./12061000/019875

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7168 54019876
วศ.xx.00./12061000/019876

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7169 54019877
วศ.xx.00./12061000/019877

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7170 54019878
วศ.xx.00./12061000/019878

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7171 54019879
วศ.xx.00./12061000/019879

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7172 54019880
วศ.xx.00./12061000/019880

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7173 54019881
วศ.xx.00./12061000/019881

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7174 54019882
วศ.xx.00./12061000/019882

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7175 54019883
วศ.xx.00./12061000/019883

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7176 54019884
วศ.xx.00./12061000/019884

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7177 54019885
วศ.xx.00./12061000/019885

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7178 54019886
วศ.xx.00./12061000/019886

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7179 54019887
วศ.xx.00./12061000/019887

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7180 54019888
วศ.xx.00./12061000/019888

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7181 54019889
วศ.xx.00./12061000/019889

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1



7182 54019890
วศ.xx.00./12061000/019890

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7183 54019891
วศ.xx.00./12061000/019891

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7184 54019892
วศ.xx.00./12061000/019892

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7185 54019893
วศ.xx.00./12061000/019893

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7186 54019894
วศ.xx.00./12061000/019894

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7187 54019895
วศ.xx.00./12061000/019895

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7188 54019896
วศ.xx.00./12061000/019896

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7189 54019897
วศ.xx.00./12061000/019897

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7190 54019898
วศ.xx.00./12061000/019898

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7191 54019899
วศ.xx.00./12061000/019899

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7192 54019900
วศ.xx.00./12061000/019900

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7193 54019901
วศ.xx.00./12061000/019901

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7194 54019902
วศ.xx.00./12061000/019902

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7195 54019903
วศ.xx.00./12061000/019903

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7196 54019904
วศ.xx.00./12061000/019904

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7197 54019905
วศ.xx.00./12061000/019905

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7198 54019906
วศ.xx.00./12061000/019906

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7199 54019907
วศ.xx.00./12061000/019907

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7200 54019908
วศ.xx.00./12061000/019908

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7201 54019909
วศ.xx.00./12061000/019909

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7202 54019910
วศ.xx.00./12061000/019910

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1



7203 54019911
วศ.xx.00./12061000/019911

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7204 54019912
วศ.xx.00./12061000/019912

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7205 54019913
วศ.xx.00./12061000/019913

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7206 54019914
วศ.xx.00./12061000/019914

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7207 54019915
วศ.xx.00./12061000/019915

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7208 54019916
วศ.xx.00./12061000/019916

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7209 54019917
วศ.xx.00./12061000/019917

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7210 54019918
วศ.xx.00./12061000/019918

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7211 54019919
วศ.xx.00./12061000/019919

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7212 54019920
วศ.xx.00./12061000/019920

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7213 54019921
วศ.xx.00./12061000/019921

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7214 54019922
วศ.xx.00./12061000/019922

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7215 54019923
วศ.xx.00./12061000/019923

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7216 54019924
วศ.xx.00./12061000/019924

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7217 54019925
วศ.xx.00./12061000/019925

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7218 54019926
วศ.xx.00./12061000/019926

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7219 54019927
วศ.xx.00./12061000/019927

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7220 54019928
วศ.xx.00./12061000/019928

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7221 54019929
วศ.xx.00./12061000/019929

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7222 54019930
วศ.xx.00./12061000/019930

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1

7223 54019931
วศ.xx.00./12061000/019931

ชุดปฎิบติัการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
หอ้งปฎิบติัการ

เกา้อ้ี ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

25 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              26,163.98 1



7224 54020614 วศ.คล.
11.51/12060100/020614

TRANE 30165.49 TRANE MCX530KB5RAA ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 01-ต.ค.-54 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7225 54020848 วศ.คล.
01.54/12061100/020848

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก (อินวอเตอร์) หน่วยตน้ก าลงั ยีห่อ้ Semens รุ่น 
Sinamics G120 PM250

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              45,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7226 54020849 วศ.คล.
01.54/12061100/020849

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก (อินวอเตอร์) หน่วยตน้ก าลงั ยีห่อ้ Semens รุ่น 
Sinamics G120 PM250

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              45,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7227 54020850 วศ.คล.
01.54/12061100/020850

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก หน่วยควบคุม ยีห่อ้ Semens รุ่น Sinamics G120 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              16,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7228 54020851 วศ.คล.
01.54/12061100/020851

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก หน่วยควบคุม ยีห่อ้ Semens รุ่น Sinamics G120 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              16,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7229 54020852 วศ.คล.
01.54/12061100/020852

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก มอเตอร์เหน่ียวน าพิกดัก าลงั พร้อมกบั encoder 
ยีห่อ้ Semens รุ่น 1LA7/TRD-SH1024V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              25,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7230 54020853 วศ.คล.
01.54/12061100/020853

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก มอเตอร์เหน่ียวน าพิกดัก าลงั พร้อมกบั encoder 
ยีห่อ้ Semens รุ่น 1LA7/TRD-SH1024V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              25,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7231 54020854 วศ.คล.
01.54/12061100/020854

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก หน่วยแสดงผลใชใ้นการแสดงกราฟทอร์ก ยีห่อ้ 
Compag รุ่น Intel cord 2 duo

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              77,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7232 54020855 วศ.คล.
01.54/12061100/020855

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก หน่วยแสดงผลใชใ้นการแสดงกราฟทอร์ก ยีห่อ้ 
Compag รุ่น Intel cord 2 duo

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              77,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7233 54020856 วศ.คล.
01.54/12061100/020856

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก สายเช่ือมต่อระหว่างหน่วยแสดงผลและตวัควบคุม 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน                5,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7234 54020857 วศ.คล.
01.54/12061100/020857

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก สายเช่ือมต่อระหว่างหน่วยแสดงผลและตวัควบคุม 
(ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน                5,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7235 54020858 วศ.คล.
01.54/12061100/020858

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก ฐานหรือแผงส าหรับติดตั้งอินวอเตอร์ (ประเทศ
ไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              15,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7236 54020859 วศ.คล.
01.54/12061100/020859

ชุดเคร่ืองมือวดัทอร์ก ฐานหรือแผงส าหรับติดตั้งอินวอเตอร์ (ประเทศ
ไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-ส.ค.-54 พร้อมใชง้าน              15,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7237 54020870 วศ.คจ..
05.54/12061100/020870

ชุดเคร่ืองมือวดัและบนัทึกแรง จ านวน 1 ชุด ชุดเคร่ืองมือวดัและบนัทึกแรง (Load cell and data 
acquisition system Notebook Dell Inspiron N4010-

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบเงิน
อุดหนุน

12-ก.ย.-54 พร้อมใชง้าน            545,914.00 เคร่ืองกล 1

7238 54020871 วศ.คจ..
05.54/12061100/020871

ชุดอุปกรณ์การค านวณเชิงตวัเลขประสิทธ์ิภาพสูง 
จ  านวน 1 ชุด

ชุดอุปกรณ์การค านวณเชิงตวัเลขประสิทธ์ิภาพสูง 
CPU Inteli7 2500K LCD 24 น้ิว Benq VW242OT

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบเงิน
อุดหนุน

12-ก.ย.-54 พร้อมใชง้าน              95,203.00 เคร่ืองกล 1

7239 54020902
วศ.xx.00./12061100/020902

จอโทรทศัน์ LCD 1 ชุด ยีห่อ้ SONY รุ่น 
KDL-32CX520 S/N: S012976227L

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

26-ก.ย.-54 พร้อมใชง้าน              13,990.00 1

7240 54021322 วศ.คล.
05.54/12061100/021322

ชุดปฎิบติัการช่วยค านวณและวาดรูป จ านวน 1 ชุด 011ชุดปฎิบติัการช่วยค านวณและวาดรูป ยีห่อ้ 
SolidWork รุ่น Education 2010-2011 Lab park 10 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 กรกฏาคม 
2554

พร้อมใชง้าน              46,812.50 เคร่ืองกล 1

7241 54021323 วศ.คล.
02.54/12061100/021323

ชุดปฎิบติัการดา้นการจ าลองสถานการณ์ จ  านวน 1
 ชุด

Upgrade Simulation Program network License 
ยีห่อ้ Promodel รุ่น 7.5 จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 02-ก.ย.-54 พร้อมใชง้าน            107,000.00 อุตสำหกำร 1

7242 54021324 วศ.คล.
02.54/12061100/021324

ชุดปฎิบติัการดา้นการจ าลองสถานการณ์ จ  านวน 1
 ชุด

User ยีห่อ้ Pkromodel รุ่น 7.5 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 02-ก.ย.-54 พร้อมใชง้าน            208,650.00 อุตสำหกำร 1

7243 54021325 วศ.คล.
02.54/12061100/021325

ชุดปฎิบติัการดา้นการจ าลองสถานการณ์ จ  านวน 1
 ชุด

ชุดสารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ HP รุ่น Pavilion P6772L
 จอ 19น้ิว ยีห่อ้ HP รุ่น LE1911 จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 02-ก.ย.-54 พร้อมใชง้าน              29,960.00 อุตสำหกำร 1

7244 54021326 วศ.คล.
02.54/12061100/021326

ชุดปฎิบติัการดา้นการจ าลองสถานการณ์ จ  านวน 1
 ชุด

ชุดสารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ HP รุ่น Pavilion P6772L
 จอ 19น้ิว ยีห่อ้ HP รุ่น LE1911 จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 02-ก.ย.-54 พร้อมใชง้าน              29,960.00 อุตสำหกำร 1



7245 54021327 วศ.คล.
02.54/12061100/021327

ชุดปฎิบติัการดา้นการจ าลองสถานการณ์ จ  านวน 1
 ชุด

ชุดสารสนเทศแบบตั้งโตะ๊ HP รุ่น Pavilion P6772L
 จอ 19น้ิว ยีห่อ้ HP รุ่น LE1911 จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 02-ก.ย.-54 พร้อมใชง้าน              29,960.00 อุตสำหกำร 1

7246 55007176 วศ.คล..
03.55/12061100/007176

เคร่ืองร่อนเเละคดัขนาดของหิน ยีห่อ้ Humboldl รุ่น
 H-4295ฯลฯ (USA)

เคร่ืองร่อนเเละคดัขนาดของหิน ยีห่อ้ Humboldl รุ่น
 H-4295.5F ,H-4398C1.500 ,H-4398C1.000 ,H-

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มี.ค.-59 พร้อมใชง้าน            303,880.00 โยธำ 1

7247 55007177 วศ.คล..
03.55/12061100/007177

เคร่ืองร่อนเเละคดัขนาดของหิน ยีห่อ้ Humboldl รุ่น
 H-4295ฯลฯ (USA)

เคร่ืองร่อนเเละคดัขนาดของหิน ยีห่อ้ Humboldl รุ่น
 H-4295.5F ,H-4398C1.500 ,H-4398C1.000 ,H-

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มี.ค.-59 พร้อมใชง้าน            303,880.00 โยธำ 1

7248 55008176 วศ.คล.
05.55/12061100/008176

ชุดทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนตดี์เซล ยีห่อ้ 
ESSOM รุ่น MT505E

ชุดทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนตดี์เซล ยีห่อ้ 
ESSOM รุ่น MT505E

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24 กรกฏาคม 
2560

พร้อมใชง้าน         3,170,000.00 เคร่ืองกล 1

7249 55010335 วศ.คล..
04.55/12061100/010335

เคร่ืองผสมภายใน ยีห่อ้ Brabender รุ่น Plasticorder
 Labstation

เคร่ืองผสมภายใน ยีห่อ้ Brabender รุ่น Plasticorder
 Labstation (ประเทศเยอรมนันี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน         7,361,600.00 เคมี 1

7250 55011151 วศ.คล.
03.55/12061100/011151

ชุดทดสอบการปรับอากาศ ยีห่อ้GUNT รุ่น
ET915.07 จ านวน 1 เคร่ือง (221543)

ชุดทดสอบการปรับอากาศ ยีห่อ้GUNT รุ่น
ET915.07 ผลิตจากประเทศGermany จ านวน 1 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน         1,170,000.00 โยธำ 1

7251 55021292 วศ.คล.
05.00/12061100/021292

ชุดทดลองเคร่ืองจกัรกลการเกษตร จ านวน 1 ชุด อุปกรณ์รอยควบคุมมอเตอร์ SK7503FCT จ านวน 1
 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-ก.พ.-55 พร้อมใชง้าน         1,495,325.00 เคร่ืองกล 1

7252 55021309 วศ.คล..
05.55/12061100/021309

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7253 55021310 วศ.คล..
05.55/12061100/021310

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7254 55021311 วศ.คล..
05.55/12061100/021311

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7255 55021312 วศ.คล..
05.55/12061100/021312

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7256 55021313 วศ.คล..
05.55/12061100/021313

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7257 55021314 วศ.คล..
05.55/12061100/021314

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7258 55021315 วศ.คล..
05.55/12061100/021315

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7259 55021316 วศ.คล..
05.55/12061100/021316

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7260 55021317 วศ.คล..
05.55/12061100/021317

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7261 55021318 วศ.คล..
05.55/12061100/021318

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7262 55021319 วศ.คล..
05.55/12061100/021319

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7263 55021320 วศ.คล..
05.55/12061100/021320

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS.

เดร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
 ยีห่อ้ DLS Intel Core 17-2600 3.4Ghz.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

05-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              24,590.00 เคร่ืองกล 1

7264 55021339 วศ.คล..
02.55/12061100/021339

เคร่ืองชัง่น ้าหนกั ยีห่อ้ Radwag รุ่น PS750/ ชัง่
น ้าหนกัไดสู้งสุด 750 กรัม

เคร่ืองชัง่น ้าหนกั ชัง่น ้าหนกัไดสู้งสุด 750 กรัม 
ยีห่อ้ Radwag รุ่น PS750/C/1

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

17-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              42,000.00 อุตสำหกำร 1

7265 55021340 วศ.คล..
02.55/12061100/021340

เคร่ืองแสดงคล่ืนกระแสไฟฟ้า (Ossiloscope) ยีห่อ้ 
RIGOL

เคร่ืองแสดงคล่ืนกระแสไฟฟ้า (Ossiloscope) ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS1102E

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

17-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              36,000.00 อุตสำหกำร 1



7266 55021341 วศ.คล..
03.55/12061100/021341

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7267 55021342 วศ.คล..
03.55/12061100/021342

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7268 55021343 วศ.คล..
03.55/12061100/021343

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7269 55021344 วศ.คล..
03.55/12061100/021344

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7270 55021345 วศ.คล..
03.55/12061100/021345

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7271 55021346 วศ.คล..
03.55/12061100/021346

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7272 55021347 วศ.คล..
03.55/12061100/021347

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7273 55021348 วศ.คล..
03.55/12061100/021348

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7274 55021349 วศ.คล..
03.55/12061100/021349

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7275 55021350 วศ.คล..
03.55/12061100/021350

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7276 55021351 วศ.คล..
03.55/12061100/021351

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7277 55021352 วศ.คล..
03.55/12061100/021352

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7278 55021353 วศ.คล..
03.55/12061100/021353

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7279 55021354 วศ.คล..
03.55/12061100/021354

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7280 55021355 วศ.คล..
03.55/12061100/021355

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7281 55021356 วศ.คล..
03.55/12061100/021356

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7282 55021357 วศ.คล..
03.55/12061100/021357

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7283 55021358 วศ.คล..
03.55/12061100/021358

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7284 55021359 วศ.คล..
03.55/12061100/021359

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7285 55021360 วศ.คล..
03.55/12061100/021360

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั (ผลิตจากประเทศไทย) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                6,000.00 โยธำ 1

7286 55021361 วศ.คล..
03.55/12061100/021361

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1



7287 55021362 วศ.คล..
03.55/12061100/021362

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7288 55021363 วศ.คล..
03.55/12061100/021363

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7289 55021364 วศ.คล..
03.55/12061100/021364

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7290 55021365 วศ.คล..
03.55/12061100/021365

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7291 55021366 วศ.คล..
03.55/12061100/021366

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7292 55021367 วศ.คล..
03.55/12061100/021367

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7293 55021368 วศ.คล..
03.55/12061100/021368

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7294 55021369 วศ.คล..
03.55/12061100/021369

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7295 55021370 วศ.คล..
03.55/12061100/021370

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7296 55021371 วศ.คล..
03.55/12061100/021371

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7297 55021372 วศ.คล..
03.55/12061100/021372

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7298 55021373 วศ.คล..
03.55/12061100/021373

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7299 55021374 วศ.คล..
03.55/12061100/021374

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7300 55021375 วศ.คล..
03.55/12061100/021375

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7301 55021376 วศ.คล..
03.55/12061100/021376

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7302 55021377 วศ.คล..
03.55/12061100/021377

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7303 55021378 วศ.คล..
03.55/12061100/021378

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7304 55021379 วศ.คล..
03.55/12061100/021379

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7305 55021380 วศ.คล..
03.55/12061100/021380

โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ ไทพทั เกา้อ้ีกลมปฎิบติัการ แป้นไมย้างพารา ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

                          -   โยธำ 1

7306 55021381 วศ.สท..
04.55/12061100/021381

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 5000VA/3000W 
ยีห่อ้ LEONICS

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 5000VA/3000W 
ยีห่อ้ LEONICS รุ่น USC5000ST

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

20-มี.ค.-55 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             60,600.00 เคมี 1

7307 55021382 วศ.สท..
04.55/12061100/021382

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 3000VA/1800W 
ยีห่อ้ LEONICS

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 3000VA/1800W 
ยีห่อ้ LEONICS รุ่น USC 3000ST

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

20-มี.ค.-55 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             33,150.00 เคมี 1



7308 55021385 วศ.คล..
03.55/12061100/021385

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7309 55021386 วศ.คล..
03.55/12061100/021386

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

               3,500.00 โยธำ 1

7310 55021387 วศ.คล..
03.55/12061100/021387

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7311 55021388 วศ.คล..
03.55/12061100/021388

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7312 55021389 วศ.คล..
03.55/12061100/021389

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7313 55021390 วศ.คล..
03.55/12061100/021390

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7314 55021391 วศ.คล..
03.55/12061100/021391

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7315 55021392 วศ.คล..
03.55/12061100/021392

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7316 55021393 วศ.คล..
03.55/12061100/021393

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7317 55021394 วศ.คล..
03.55/12061100/021394

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7318 55021395 วศ.คล..
03.55/12061100/021395

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7319 55021396 วศ.คล..
03.55/12061100/021396

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7320 55021397 วศ.คล..
03.55/12061100/021397

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7321 55021398 วศ.คล..
03.55/12061100/021398

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7322 55021399 วศ.คล..
03.55/12061100/021399

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7323 55021400 วศ.คล..
03.55/12061100/021400

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7324 55021401 วศ.คล..
03.55/12061100/021401

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7325 55021402 วศ.คล..
03.55/12061100/021402

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7326 55021403 วศ.คล..
03.55/12061100/021403

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7327 55021404 วศ.คล..
03.55/12061100/021404

ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ขาตั้งกลอ้ง ยีห่อ้ TOPCON รุ่น TP-110 ผลิตจาก
ประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

21-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                3,500.00 โยธำ 1

7328 55021405 วศ.คล..
03.55/12061100/021405

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1



7329 55021406 วศ.คล..
03.55/12061100/021406

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7330 55021407 วศ.คล..
03.55/12061100/021407

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7331 55021408 วศ.คล..
03.55/12061100/021408

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7332 55021409 วศ.คล..
03.55/12061100/021409

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7333 55021410 วศ.คล..
03.55/12061100/021410

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7334 55021411 วศ.คล..
03.55/12061100/021411

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7335 55021412 วศ.คล..
03.55/12061100/021412

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7336 55021413 วศ.คล..
03.55/12061100/021413

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7337 55021414 วศ.คล..
03.55/12061100/021414

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง 
TOPCON ยีห่อ้ TOPCON รุ่น BT52QA,BC27MC

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              20,373.83 โยธำ 1

7338 55021443 วศ.คล..
02.55/12061100/021443

เตาอบไฟฟ้า ยีห่อ้ Memmert รุ่น UFE600 เตาอบไฟฟ้า ยีห่อ้ Memmert รุ่น UFE600 ประเทศ
เยอรมนันี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

23-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน            112,990.65 อุตสำหกำร 1

7339 55021444 วศ.คล.
04.55/12061100/021444

ชุดทดลองการผลิตไบโอดีเซล 1 ชุด เคร่ืองกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมใหค้วามร้อย 
ยีห่อ้ ไอกา้ รุ่น เอส เอช 7 ประเทศเยอรมนันี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-มี.ค.-55 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             14,953.27 เคมี 1

7340 221586 55021445 วศ.คล.
04.55/12061100/021445

ชุดทดลองการผลิตไบโอดีเซล 1 ชุด เทอร์โมคลัเปิล แบบมือถือ ยีห่อ้ เอสที - 23 อาร์ 
ญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-มี.ค.-55 หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

               4,230.00 เคมี 1

7341 219789 55021446 วศ.คล..
01.55/12061100/021446

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน         4,993,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7342 219791 55021447 วศ.คล..
01.55/12061100/021447

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7343 219793 55021448 วศ.คล..
01.55/12061100/021448

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7344 219795 55021449 วศ.คล..
01.55/12061100/021449

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7345 219797 55021450 วศ.คล..
01.55/12061100/021450

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7346 219799 55021451 วศ.คล..
01.55/12061100/021451

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7347 219801 55021452 วศ.คล..
01.55/12061100/021452

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7348 219803 55021453 วศ.คล..
01.55/12061100/021453

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7349 219805 55021454 วศ.คล..
01.55/12061100/021454

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7350 219807 55021455 วศ.คล..
01.55/12061100/021455

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7351 219809 55021456 วศ.คล..
01.55/12061100/021456

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7352 219811 55021457 วศ.คล..
01.55/12061100/021457

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7353 55021458 วศ.คล..
01.55/12061100/021458

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7354 55021459 วศ.คล..
01.55/12061100/021459

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7355 55021460 วศ.คล..
01.55/12061100/021460

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7356 55021461 วศ.คล..
01.55/12061100/021461

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7357 55021462 วศ.คล..
01.55/12061100/021462

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7358 55021463 วศ.คล..
01.55/12061100/021463

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7359 55021464 วศ.คล..
01.55/12061100/021464

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7360 55021465 วศ.คล..
01.55/12061100/021465

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7361 55021466 วศ.คล..
01.55/12061100/021466

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7362 55021467 วศ.คล..
01.55/12061100/021467

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7363 55021468 วศ.คล..
01.55/12061100/021468

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7364 55021469 วศ.คล..
01.55/12061100/021469

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7365 55021470 วศ.คล..
01.55/12061100/021470

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าตรง วดัไดสู้งสุด 30 แอมป์ 
ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 2011370

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7366 219813 55021471 วศ.คล..
01.55/12061100/021471

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7367 219815 55021472 วศ.คล..
01.55/12061100/021472

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7368 219817 55021473 วศ.คล..
01.55/12061100/021473

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7369 219819 55021474 วศ.คล..
01.55/12061100/021474

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7370 219821 55021475 วศ.คล..
01.55/12061100/021475

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7371 219823 55021476 วศ.คล..
01.55/12061100/021476

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7372 55021477 วศ.คล..
01.55/12061100/021477

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7373 55021478 วศ.คล..
01.55/12061100/021478

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7374 55021479 วศ.คล..
01.55/12061100/021479

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7375 55021480 วศ.คล..
01.55/12061100/021480

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7376 55021481 วศ.คล..
01.55/12061100/021481

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7377 55021482 วศ.คล..
01.55/12061100/021482

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า 
กระแสตรง ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201200

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7378 219825 55021483 วศ.คล..
01.55/12061100/021483

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7379 219827 55021484 วศ.คล..
01.55/12061100/021484

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7380 219829 55021485 วศ.คล..
01.55/12061100/021485

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7381 219831 55021486 วศ.คล..
01.55/12061100/021486

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7382 219833 55021487 วศ.คล..
01.55/12061100/021487

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7383 219835 55021488 วศ.คล..
01.55/12061100/021488

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7384 219837 55021489 วศ.คล..
01.55/12061100/021489

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7385 219839 55021490 วศ.คล..
01.55/12061100/021490

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7386 219841 55021491 วศ.คล..
01.55/12061100/021491

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7387 219843 55021492 วศ.คล..
01.55/12061100/021492

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7388 55021493 วศ.คล..
01.55/12061100/021493

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7389 55021494 วศ.คล..
01.55/12061100/021494

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7390 55021495 วศ.คล..
01.55/12061100/021495

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7391 55021496 วศ.คล..
01.55/12061100/021496

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7392 55021497 วศ.คล..
01.55/12061100/021497

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7393 55021498 วศ.คล..
01.55/12061100/021498

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7394 55021499 วศ.คล..
01.55/12061100/021499

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7395 55021500 วศ.คล..
01.55/12061100/021500

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7396 55021501 วศ.คล..
01.55/12061100/021501

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7397 55021502 วศ.คล..
01.55/12061100/021502

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวไัดอ้ยา่งสูงสุด อยา่ง
นอ้ย 20 แอมป์ ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201313

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7398 55021503 วศ.คล..
01.55/12061100/021503

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7399 55021504 วศ.คล..
01.55/12061100/021504

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7400 55021505 วศ.คล..
01.55/12061100/021505

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7401 55021506 วศ.คล..
01.55/12061100/021506

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7402 55021507 วศ.คล..
01.55/12061100/021507

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7403 55021508 วศ.คล..
01.55/12061100/021508

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7404 55021509 วศ.คล..
01.55/12061100/021509

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7405 55021510 วศ.คล..
01.55/12061100/021510

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7406 55021511 วศ.คล..
01.55/12061100/021511

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7407 55021512 วศ.คล..
01.55/12061100/021512

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดอ้ยา่งสูงสุด
 อยา่งนอ้ย 300 โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7408 55021513 วศ.คล..
01.55/12061100/021513

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7409 55021514 วศ.คล..
01.55/12061100/021514

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7410 55021515 วศ.คล..
01.55/12061100/021515

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7411 55021516 วศ.คล..
01.55/12061100/021516

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7412 55021517 วศ.คล..
01.55/12061100/021517

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7413 55021518 วศ.คล..
01.55/12061100/021518

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7414 55021519 วศ.คล..
01.55/12061100/021519

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7415 55021520 วศ.คล..
01.55/12061100/021520

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7416 55021521 วศ.คล..
01.55/12061100/021521

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7417 55021522 วศ.คล..
01.55/12061100/021522

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัแรงดนักระแสไฟฟ้าสลบัวดัได ้อยา่ง
สูงสุดอยา่งนอ้ย 300โวลท ์ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7418 55021523 วศ.คล..
01.55/12061100/021523

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน         5,342,510.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7419 55021524 วศ.คล..
01.55/12061100/021524

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7420 55021525 วศ.คล..
01.55/12061100/021525

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7421 55021526 วศ.คล..
01.55/12061100/021526

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7422 55021527 วศ.คล..
01.55/12061100/021527

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7423 55021528 วศ.คล..
01.55/12061100/021528

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7424 55021529 วศ.คล..
01.55/12061100/021529

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7425 55021530 วศ.คล..
01.55/12061100/021530

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7426 55021531 วศ.คล..
01.55/12061100/021531

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7427 55021532 วศ.คล..
01.55/12061100/021532

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7428 55021533 วศ.คล..
01.55/12061100/021533

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7429 55021534 วศ.คล..
01.55/12061100/021534

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7430 55021535 วศ.คล..
01.55/12061100/021535

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 201400

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7431 55021536 วศ.คล..
01.55/12061100/021536

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7432 55021537 วศ.คล..
01.55/12061100/021537

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7433 55021538 วศ.คล..
01.55/12061100/021538

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7434 55021539 วศ.คล..
01.55/12061100/021539

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7435 55021540 วศ.คล..
01.55/12061100/021540

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7436 55021541 วศ.คล..
01.55/12061100/021541

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7437 55021542 วศ.คล..
01.55/12061100/021542

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7438 55021543 วศ.คล..
01.55/12061100/021543

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7439 55021544 วศ.คล..
01.55/12061100/021544

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7440 55021545 วศ.คล..
01.55/12061100/021545

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7441 55021546 วศ.คล..
01.55/12061100/021546

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7442 55021547 วศ.คล..
01.55/12061100/021547

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7443 55021548 วศ.คล..
01.55/12061100/021548

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7444 55021549 วศ.คล..
01.55/12061100/021549

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7445 55021550 วศ.คล..
01.55/12061100/021550

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7446 55021551 วศ.คล..
01.55/12061100/021551

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor
 Meter) ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 203902

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7447 55021552 วศ.คล..
01.55/12061100/021552

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7448 55021553 วศ.คล..
01.55/12061100/021553

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7449 55021554 วศ.คล..
01.55/12061100/021554

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7450 55021555 วศ.คล..
01.55/12061100/021555

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7451 55021556 วศ.คล..
01.55/12061100/021556

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7452 55021557 วศ.คล..
01.55/12061100/021557

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7453 55021558 วศ.คล..
01.55/12061100/021558

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7454 55021559 วศ.คล..
01.55/12061100/021559

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7455 55021560 วศ.คล..
01.55/12061100/021560

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความถ่ีไฟฟ้า (Freouency Meter) ยีห่อ้
 YOKAKAWA รุ่น 203831

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7456 55021561 วศ.คล..
01.55/12061100/021561

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดสู้งอยา่งนอ้ย 
250MA ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201302

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7457 55021562 วศ.คล..
01.55/12061100/021562

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดสู้งอยา่งนอ้ย 
250MA ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201302

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7458 55021563 วศ.คล..
01.55/12061100/021563

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดสู้งอยา่งนอ้ย 
250MA ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201302

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7459 55021564 วศ.คล..
01.55/12061100/021564

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดสู้งอยา่งนอ้ย 
250MA ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201302

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7460 55021565 วศ.คล..
01.55/12061100/021565

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าสลบัวดัไดสู้งอยา่งนอ้ย 
250MA ยีห่อ้ YOKAKAWA รุ่น 201302

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7461 55021566 วศ.คล..
01.55/12061100/021566

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความเขม้ของแสง (LUMETER ยีห่อ้ 
YOKAKAWA รุ่น 51002

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7462 55021567 วศ.คล..
01.55/12061100/021567

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัความเขม้ของแสง (LUMETER ยีห่อ้ 
YOKAKAWA รุ่น 51002

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7463 55021568 วศ.คล..
01.55/12061100/021568

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7464 55021569 วศ.คล..
01.55/12061100/021569

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7465 55021570 วศ.คล..
01.55/12061100/021570

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7466 55021571 วศ.คล..
01.55/12061100/021571

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7467 55021572 วศ.คล..
01.55/12061100/021572

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7468 55021573 วศ.คล..
01.55/12061100/021573

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7469 55021574 วศ.คล..
01.55/12061100/021574

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7470 55021575 วศ.คล..
01.55/12061100/021575

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7471 55021576 วศ.คล..
01.55/12061100/021576

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7472 55021577 วศ.คล..
01.55/12061100/021577

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7473 55021578 วศ.คล..
01.55/12061100/021578

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7474 55021579 วศ.คล..
01.55/12061100/021579

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7475 55021580 วศ.คล..
01.55/12061100/021580

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7476 55021581 วศ.คล..
01.55/12061100/021581

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7477 55021582 วศ.คล..
01.55/12061100/021582

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7478 55021583 วศ.คล..
01.55/12061100/021583

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7479 55021584 วศ.คล..
01.55/12061100/021584

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7480 55021585 วศ.คล..
01.55/12061100/021585

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7481 55021586 วศ.คล..
01.55/12061100/021586

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7482 55021587 วศ.คล..
01.55/12061100/021587

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7483 55021588 วศ.คล..
01.55/12061100/021588

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7484 55021589 วศ.คล..
01.55/12061100/021589

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7485 55021590 วศ.คล..
01.55/12061100/021590

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7486 55021591 วศ.คล..
01.55/12061100/021591

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7487 55021592 วศ.คล..
01.55/12061100/021592

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองวดัค่าไฟฟ้า (Digital Multmeter) ยีห่อ้ 
YOKOKAWA รุ่น TY720

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7488 55021593 วศ.คล..
01.55/12061100/021593

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7489 55021594 วศ.คล..
01.55/12061100/021594

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7490 55021595 วศ.คล..
01.55/12061100/021595

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7491 55021596 วศ.คล..
01.55/12061100/021596

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7492 55021597 วศ.คล..
01.55/12061100/021597

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7493 55021598 วศ.คล..
01.55/12061100/021598

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7494 55021599 วศ.คล..
01.55/12061100/021599

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7495 55021600 วศ.คล..
01.55/12061100/021600

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7496 55021601 วศ.คล..
01.55/12061100/021601

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7497 55021602 วศ.คล..
01.55/12061100/021602

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7498 55021603 วศ.คล..
01.55/12061100/021603

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7499 55021604 วศ.คล..
01.55/12061100/021604

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7500 55021605 วศ.คล..
01.55/12061100/021605

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7501 55021606 วศ.คล..
01.55/12061100/021606

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7502 55021607 วศ.คล..
01.55/12061100/021607

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7503 55021608 วศ.คล..
01.55/12061100/021608

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7504 55021609 วศ.คล..
01.55/12061100/021609

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7505 55021610 วศ.คล..
01.55/12061100/021610

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7506 55021611 วศ.คล..
01.55/12061100/021611

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7507 55021612 วศ.คล..
01.55/12061100/021612

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7508 55021613 วศ.คล..
01.55/12061100/021613

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7509 55021614 วศ.คล..
01.55/12061100/021614

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7510 55021615 วศ.คล..
01.55/12061100/021615

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7511 55021616 วศ.คล..
01.55/12061100/021616

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7512 55021617 วศ.คล..
01.55/12061100/021617

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7513 55021618 วศ.คล..
01.55/12061100/021618

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7514 55021619 วศ.คล..
01.55/12061100/021619

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA 
รุ่น 204112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7515 55021620 วศ.คล..
01.55/12061100/021620

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7516 55021621 วศ.คล..
01.55/12061100/021621

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7517 55021622 วศ.คล..
01.55/12061100/021622

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7518 55021623 วศ.คล..
01.55/12061100/021623

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7519 55021624 วศ.คล..
01.55/12061100/021624

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7520 55021625 วศ.คล..
01.55/12061100/021625

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7521 55021626 วศ.คล..
01.55/12061100/021626

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7522 55021627 วศ.คล..
01.55/12061100/021627

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7523 55021628 วศ.คล..
01.55/12061100/021628

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7524 55021629 วศ.คล..
01.55/12061100/021629

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7525 55021630 วศ.คล..
01.55/12061100/021630

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7526 55021631 วศ.คล..
01.55/12061100/021631

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7527 55021632 วศ.คล..
01.55/12061100/021632

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7528 55021633 วศ.คล..
01.55/12061100/021633

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7529 55021634 วศ.คล..
01.55/12061100/021634

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7530 55021635 วศ.คล..
01.55/12061100/021635

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7531 55021636 วศ.คล..
01.55/12061100/021636

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7532 55021637 วศ.คล..
01.55/12061100/021637

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7533 55021638 วศ.คล..
01.55/12061100/021638

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ มิเตอร์ก าลงัไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ยีห่อ้ YOKOKAWA
 รุ่น 2042020

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7534 55021639 วศ.คล..
01.55/12061100/021639

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7535 55021640 วศ.คล..
01.55/12061100/021640

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7536 55021641 วศ.คล..
01.55/12061100/021641

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7537 55021642 วศ.คล..
01.55/12061100/021642

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7538 55021643 วศ.คล..
01.55/12061100/021643

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7539 55021644 วศ.คล..
01.55/12061100/021644

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7540 55021645 วศ.คล..
01.55/12061100/021645

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7541 55021646 วศ.คล..
01.55/12061100/021646

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7542 55021647 วศ.คล..
01.55/12061100/021647

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7543 55021648 วศ.คล..
01.55/12061100/021648

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7544 55021649 วศ.คล..
01.55/12061100/021649

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7545 55021650 วศ.คล..
01.55/12061100/021650

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7546 55021651 วศ.คล..
01.55/12061100/021651

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7547 55021652 วศ.คล..
01.55/12061100/021652

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7548 55021653 วศ.คล..
01.55/12061100/021653

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7549 55021654 วศ.คล..
01.55/12061100/021654

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7550 55021655 วศ.คล..
01.55/12061100/021655

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7551 55021656 วศ.คล..
01.55/12061100/021656

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7552 55021657 วศ.คล..
01.55/12061100/021657

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7553 55021658 วศ.คล..
01.55/12061100/021658

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัแบบมีหูห้ิว 
(Portable AC Ammeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7554 55021659 วศ.คล..
01.55/12061100/021659

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7555 55021660 วศ.คล..
01.55/12061100/021660

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7556 55021661 วศ.คล..
01.55/12061100/021661

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7557 55021662 วศ.คล..
01.55/12061100/021662

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7558 55021663 วศ.คล..
01.55/12061100/021663

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7559 55021664 วศ.คล..
01.55/12061100/021664

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1



7560 55021665 วศ.คล..
01.55/12061100/021665

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7561 55021666 วศ.คล..
01.55/12061100/021666

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7562 55021667 วศ.คล..
01.55/12061100/021667

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7563 55021668 วศ.คล..
01.55/12061100/021668

ครุภณัฑก์ารศึกษา 27 รายการ เคร่ืองมือวดัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีหูห้ิว 
(Portable DC Voltmeter) ยีห่อ้ YOKOKAWA รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

7564 55021718 วศ.คล..
02.55/12061100/021718

เคร่ืองวดัความหยาบ ยีห่อ้ TIME รุ่น TR200 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองวดัความหยาบ ยีห่อ้ TIME รุ่น TR200 
จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน              85,000.00 อุตสำหกำร 1

7565 221861 55021719 วศ.คล..
04.55/12061100/021719

ชุดครุภณัฑส์ านกังาน 1 ชุด กระดานไวทบ์อร์ดแบบแม่เหล็ก 2 หนา้ จ  านวน 20
 บอด์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

30-มี.ค.-55 พร้อมใชง้าน            114,700.00 เคมี 1

7566 55021759 วศ.คล..
02.55/12061100/021759

เคร่ืองวดัความสูง (Height gague) ยีห่อ้ Mitutoyo 
รุ่น 192-630-10

เคร่ืองวดัความสูง (Height gague) ยีห่อ้ Mitutoyo 
รุ่น 192-630-10

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

04-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน              27,370.00 อุตสำหกำร 1

7567 55021760 วศ.คล..
04.55/12061100/021760

ชุดป๊ัมลมแบบลูกสูบประสิทธิภาพสูง (ขนาด 15 
แรงมา้)

ชุดป๊ัมลมแบบลูกสูบประสิทธิภาพสูง (ขนาด 15 
แรงมา้)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

17-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน            149,600.00 เคมี 1

7568 55021761 วศ.คล..
02.55/12061100/021761

ชุดเคร่ืองมือช่างปฏิบติัการ จ  านวน 1 ชุด เคร่ืองสว่านโรตารี ยีห่อ้ Bosch รุ่น Gbh 2.23rea ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

18-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน              33,400.00 อุตสำหกำร 1

7569 55021762 วศ.คล..
02.55/12061100/021762

ชุดเคร่ืองมือช่างปฏิบติัการ จ  านวน 1 ชุด เคร่ืองสว่านไขควงไร้สาย ยีห่อ้ Bosch รุ่น Gsr.7.2-2 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

18-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน              33,400.00 อุตสำหกำร 1

7570 55021763 วศ.คล..
02.55/12061100/021763

ชุดเคร่ืองมือช่างปฏิบติัการ จ  านวน 1 ชุด เคร่ืองเจียรไฟฟ้า ยีห่อ้ Bosch รุ่น Gwx4 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

18-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน              33,400.00 อุตสำหกำร 1

7571 55021764 วศ.คล..
02.55/12061100/021764

ชุดเคร่ืองมือช่างปฏิบติัการ จ  านวน 1 ชุด เล่ือยวงเดือน ยีห่อ้ Baktec รุ่น Mt580 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

18-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน              33,400.00 อุตสำหกำร 1

7572 55021765 วศ.คล..
02.55/12061100/021765

ชุดเคร่ืองมือช่างปฏิบติัการ จ  านวน 1 ชุด เล่ือยจ๊ิกซอ ยีห่อ้ Baktec รุ่น Mt431 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

18-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน              33,400.00 อุตสำหกำร 1

7573 55021766 วศ.คล..
02.55/12061100/021766

ชุดเคร่ืองมือช่างปฏิบติัการ จ  านวน 1 ชุด ชุดบล๊อคเคร่ืองมือช่าง ยีห่อ้ Meta ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

18-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน              33,400.00 อุตสำหกำร 1

7574 55021774 วศ.คล..
02.55/12061100/021774

เคร่ืองตดัช้ินงาน ยีห่อ้ Dumbbell รุ่น SDL-100 เคร่ืองตดัช้ินงาน ยีห่อ้ Dumbbell รุ่น SDL-100 
ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

28-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน            200,000.00 อุตสำหกำร 1

7575 55021775 วศ.คล..
04.55/12061100/021775

หอดูดซึม ยีห่อ้ Armfield รุ่น UOP7-A หอดูดซึม ยีห่อ้ Armfield รุ่น UOP7-A ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

28-เม.ย.-55 พร้อมใชง้าน         1,573,906.50 เคมี 1

7576 55021780 วศ.คล..
05.55/12061100/021780

เคร่ืองกลึง ซีเอ็นซี ยีห่อ้ Good Way รุ่น 
GLS-1500+Fanuc Oi-MD Controller

เคร่ืองกลึง ซีเอ็นซี ยีห่อ้ Good Way รุ่น 
GLS-1500+Fanuc Oi-MD Controller (ไตห้วนั)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-พ.ค.-55 พร้อมใชง้าน         1,620,000.00 เคร่ืองกล 1

7577 222905 55021781 วศ.คล..
05.55/12061100/021781

เคร่ืองกดั ซีเอ็นซี ยีห่อ้ AKIRA SEIKI รุ่น SR3 
XP+Fanuc Oi-MD Controller

คร่ืองกดั ซีเอ็นซี ยีห่อ้ AKIRA SEIKI รุ่น SR3 
XP+Fanuc Oi-MD Controller (Taiwann)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

24-พ.ค.-55 พร้อมใชง้าน         1,500,000.00 เคร่ืองกล 1

7578 227653 55021782 วศ.คล..
02.55/12061100/021782

เคร่ืองสแกนเนอร์แบบ 3 แกน ยีห่อ้ Romer รุ่น 
Romer Absolute7330SI

เคร่ืองสแกนเนอร์แบบ 3 แกน ยีห่อ้ Romer รุ่น 
Romer Absolute7330SI

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

28-พ.ค.-55 พร้อมใชง้าน         2,980,000.00 อุตสำหกำร 1

7579 221422 55021783 วศ.คล..
05.55/12061100/021783

เคร่ืองวดัแรง วดัความเครียด 
ลุปกรณ์เก็บขอ้มูลประกอบดว้ย

ยีห่อ้ Instron รุ่น 2580-108 (ประเทศองักฤษ) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

28-พ.ค.-55 พร้อมใชง้าน            510,000.00 เคร่ืองกล 1

7580 222923 55021792 วศ.คล..
02.55/12061100/021792

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1



7581 222925 55021793 วศ.คล..
02.55/12061100/021793

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7582 222927 55021794 วศ.คล..
02.55/12061100/021794

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7583 222929 55021795 วศ.คล..
02.55/12061100/021795

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7584 222931 55021796 วศ.คล..
02.55/12061100/021796

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7585 223006 55021797 วศ.คล..
02.55/12061100/021797

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7586 223008 55021798 วศ.คล..
02.55/12061100/021798

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7587 223010 55021799 วศ.คล..
02.55/12061100/021799

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7588 223012 55021800 วศ.คล..
02.55/12061100/021800

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7589 223014 55021801 วศ.คล..
02.55/12061100/021801

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ตูเ้ช่ือมไฟฟ้า (ธรรมดา) ยีห่อ้ V-ONE รุ่น 
MINI-200C/220V

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

01-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              12,500.00 อุตสำหกำร 1

7590 55021802 วศ.คล..
02.55/12061100/021802

เคร่ืองกดัอาร์คโลหะดว้ยไฟฟ้า (EDM) ยีห่อ้ 
Mitsubishi รุ่น EA8

เคร่ืองกดัอาร์คโลหะดว้ยไฟฟ้า (EDM) ยีห่อ้ 
Mitsubishi รุ่น EA8

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน         1,822,420.00 อุตสำหกำร 1

7591 55021803 วศ.คล..
02.55/12061100/021803

เคร่ืองตดัโลหะดว้ยไฟฟ้า (Wire Cut) ยีห่อ้ 
Mitsubishi รุ่น FA10SA

เคร่ืองตดัโลหะดว้ยไฟฟ้า (Wire Cut) ยีห่อ้ 
Mitsubishi รุ่น FA10SA

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน         2,616,820.00 อุตสำหกำร 1

7592 221522 55021804 วศ.คล..
04.55/12061100/021804

เคร่ืองบดแบบลูกบด ยีห่อ้ Winsdom Inventor รุ่น 
CT17-05

เคร่ืองบดแบบลูกบด ยีห่อ้ Winsdom Inventor รุ่น 
CT17-05 จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           233,644.86 เคมี 1

7593 221588 55021805 วศ.คล..
04.55/12061100/021805

เคร่ืองบดแบบลูกบด ยีห่อ้ Winsdom Inventor รุ่น 
CT17-05

เคร่ืองบดแบบลูกบด ยีห่อ้ Winsdom Inventor รุ่น 
CT17-05 จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           233,644.86 เคมี 1

7594 221590 55021806 วศ.คล..
04.55/12061100/021806

เคร่ืองศึกษาการกรองแบบแผน่และกรอบ ยีห่อ้ 
Winsdom Inventor รุ่น FT1-20

เคร่ืองศึกษาการกรองแบบแผน่และกรอบ ยีห่อ้ 
Winsdom Inventor รุ่น FT1-20

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           327,102.80 เคมี 1

7595 221524 55021807 วศ.คล..
04.55/12061100/021807

เคร่ืองทดสอบแรงเสียดทานจากการไหล ยีห่อ้ 
Winsdom Inventor รุ่น CT18

เคร่ืองทดสอบแรงเสียดทานจากการไหล ยีห่อ้ 
Winsdom Inventor รุ่น CT18 จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            233,644.86 เคมี 1

7596 55021808 วศ.คล..
04.55/12061100/021808

ชุดศึกษาการเคล่ือนท่ีของอนุภาคผา่นของไหล 
Winsdom Inventor / WF210

ชุดศึกษาการเคล่ือนท่ีของอนุภาคผา่นของไหล 
ยีห่อ้ Winsdom Inventor รุ่น WF210 จ านวน 1 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            231,682.24 เคมี 1

7597 221526 55021809 วศ.คล..
04.55/12061100/021809

เคร่ืองทดลองเอฟฟลกัซไ์ทม ์ยีห่อ้ Winsdom 
Inventor รุ่น WF07

เคร่ืองทดลองเอฟฟลกัซไ์ทม ์ยีห่อ้ Winsdom 
Inventor รุ่น WF07

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              60,747.66 เคมี 1

7598 222907 55021810 วศ.คล..
02.55/12061100/021810

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ Bench Lathemachine รุ่น CQ 
6133/800A

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ Bench Lathemachine รุ่น CQ 
6133/800A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            100,000.00 อุตสำหกำร 1

7599 222909 55021811 วศ.คล..
02.55/12061100/021811

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ Bench Lathemachine รุ่น CQ 
6133/800A

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ Bench Lathemachine รุ่น CQ 
6133/800A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            100,000.00 อุตสำหกำร 1

7600 222988 55021812 วศ.คล..
02.55/12061100/021812

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ Bench Lathemachine รุ่น CQ 
6133/800A

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ Bench Lathemachine รุ่น CQ 
6133/800A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            100,000.00 อุตสำหกำร 1

7601 222990 55021813 วศ.คล..
02.55/12061100/021813

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ Bench Lathemachine รุ่น CQ 
6133/800A

เคร่ืองกลึง ยีห่อ้ Bench Lathemachine รุ่น CQ 
6133/800A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

11-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            100,000.00 อุตสำหกำร 1



7602 55021938 วศ.คล..
04.55/12061100/021938

เคร่ืองท าไอน ้า ยีห่อ้ Bulwarks รุ่น LKE-A75E เคร่ืองท าไอน ้า ยีห่อ้ Bulwarks รุ่น LKE-A75E ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

18-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน         1,100,000.00 เคมี 1

7603 55021939 วศ.คล..
05.55/12061100/021939

เคร่ืองทดสอบการดึงและการกดส าหรับภาระแบบ
วงจร ( 1 ตนั) ยีห่อ้ INSTRON

เคร่ืองทดสอบการดึงและการกดส าหรับภาระแบบ
วงจร (ขนาด 1 ตนั) ยีห่อ้ INSTRON รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

18-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน         7,499,630.00 เคร่ืองกล 1

7604 55021941 วศ.คล..
03.55/12061100/021941

เคร่ืองทดสอบแรงบิด ยีห่อ้ Global Import-Export 
รุ่น GIE-611

เคร่ืองทดสอบแรงบิด ยีห่อ้ Global Import-Export 
รุ่น GIE-611

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

19-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            649,100.00 โยธำ 1

7605 55022042 วศ.คล..
02.55/12061100/022042

เคร่ืองกดั ซี.เอ็น.ซี. (CNG Milling) ยีห่อ้ Eumach 
รุ่น LMC-1000

เคร่ืองกดั ซี.เอ็น.ซี. (CNG Milling) ยีห่อ้ Eumach 
รุ่น LMC-1000

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

22-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน         2,879,969.20 อุตสำหกำร 1

7606 55022043 วศ.คล..
02.55/12061100/022043

ชุดเคร่ืองมือวดัแบบสามแกน (CMM) ยีห่อ้ Wenzel
 รุ่น LH54 (เยอรมนั)

ชุดเคร่ืองมือวดัแบบสามแกน (CMM) ยีห่อ้ Wenzel
 รุ่น LH54

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

25-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน         5,399,969.00 อุตสำหกำร 1

7607 55022044 วศ.คล..
02.55/12061100/022044

เคร่ืองฉายวดัมิติ (Profile Porjector) ยีห่อ้ 
Dr.Schneider รุ่น WMI 250)

เคร่ืองฉายวดัมิติ (Profile Porjector) ยีห่อ้ 
Dr.Schneider รุ่น WMI 250)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

25-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน         1,028,000.00 อุตสำหกำร 1

7608 55022048 วศ.คล..
02.55/12061100/022048

ชุดป๊ัมลมแบบโรตารีสกรูประสิทธิภาพสูง ขนาด 
20 แรงมา้ ยีห่อ้ HERTZ /HGS15

ชุดป๊ัมลมแบบโรตารีสกรูประสิทธิภาพสูง ขนาด 
20 แรงมา้ ยีห่อ้ HERTZ รุ่น HGS15 ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            243,500.00 อุตสำหกำร 1

7609 55022049 วศ.คล..
02.55/12061100/022049

ชุดป๊ัมลมแบบโรตารีสกรูประสิทธิภาพสูง ขนาด 
20 แรงมา้ ยีห่อ้ HERTZ /HGS15

ชุดป๊ัมลมแบบโรตารีสกรูประสิทธิภาพสูง ขนาด 
20 แรงมา้ ยีห่อ้ HERTZ รุ่น HGS15 ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            243,500.00 อุตสำหกำร 1

7610 55022050 วศ.คล..
03.55/12061100/022050

ตูอ้บความร้อน ยีห่อ้ Binder รุ่น ED115 ตูอ้บความร้อน ยีห่อ้ Binder รุ่น ED115 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              70,000.00 โยธำ 1

7611 55022051 วศ.คล..
03.55/12061100/022051

ตูอ้บความร้อน ยีห่อ้ Binder รุ่น ED115 ตูอ้บความร้อน ยีห่อ้ Binder รุ่น ED115 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55              70,000.00 โยธำ 1

7612 55022052 วศ.คล..
03.55/12061100/022052

ตูอ้บความร้อน ยีห่อ้ Binder รุ่น ED115 ตูอ้บความร้อน ยีห่อ้ Binder รุ่น ED115 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              70,000.00 โยธำ 1

7613 55022053 วศ.คล..
03.55/12061100/022053

เคร่ืองร่อนและคดัขนาดของทราย ยีห่อ้ Endecotts ,
 Humboldt

เคร่ืองร่อนและคดัขนาดของทราย ยีห่อ้ Endecotts ,
 Humboldt

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            200,000.00 โยธำ 1

7614 55022054 วศ.คล..
03.55/12061100/022054

เคร่ืองร่อนและคดัขนาดของทราย ยีห่อ้ Endecotts ,
 Humboldt

เคร่ืองร่อนและคดัขนาดของทราย ยีห่อ้ Endecotts ,
 Humboldt

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            200,000.00 โยธำ 1

7615 55022055 วศ.คล..
03.55/12061100/022055

เคร่ืองผสมคอนกรีตแบบถาด ยีห่อ้ EE รุ่น 
EL34-3540/01

เคร่ืองผสมคอนกรีตแบบถาด ยีห่อ้ EE รุ่น 
EL34-3540/01

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            217,000.00 โยธำ 1

7616 55022056 วศ.คล..
03.55/12061100/022056

เคร่ืองผสมคอนกรีตแบบถาด ยีห่อ้ EE รุ่น 
EL34-3540/01

เคร่ืองผสมคอนกรีตแบบถาด ยีห่อ้ EE รุ่น 
EL34-3540/01

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            217,000.00 โยธำ 1

7617 55022057 วศ.คล..
03.55/12061100/022057

เคร่ืองทดสอบเพ่ือหาการขยายตวัของปนูซิเมนต ์
ยีห่อ้ Humboldt

เคร่ืองทดสอบเพ่ือหาการขยายตวัของปนูซิเมนต ์
ยีห่อ้ Humboldt

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            478,000.00 โยธำ 1

7618 221616 55022058 วศ.คล..
03.55/12061100/022058

เคร่ืองทดสอบเพ่ือหาการขยายตวัของปนูซิเมนต ์
ยีห่อ้ Humboldt

เคร่ืองทดสอบเพ่ือหาการขยายตวัของปนูซิเมนต ์
ยีห่อ้ Humboldt

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

           478,000.00 โยธำ 1

7619 55022059 วศ.คล..
03.55/12061100/022059

โตะ๊ทดสอบการไหลของซีเมนตม์อตาร์ ยีห่อ้ 
Humboldt

โตะ๊ทดสอบการไหลของซีเมนตม์อตาร์ ยีห่อ้ 
Humboldt

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              63,500.00 โยธำ 1

7620 55022060 วศ.คล..
03.55/12061100/022060

โตะ๊ทดสอบการไหลของซีเมนตม์อตาร์ ยีห่อ้ 
Humboldt

โตะ๊ทดสอบการไหลของซีเมนตม์อตาร์ ยีห่อ้ 
Humboldt

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              63,500.00 โยธำ 1

7621 55022061 วศ.คล..
03.55/12061100/022061

เคร่ืองทดสอบการหาค่าความถ่วงจ าเพาะ ยีห่อ้ 
MD.Ohaus

เคร่ืองทดสอบการหาค่าความถ่วงจ าเพาะ ยีห่อ้ 
MD.Ohaus รุ่น MD-DG02, AV8101

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              88,000.00 โยธำ 1

7622 55022061 วศ.คล..
03.55/12061100/022061

เคร่ืองทดสอบการหาค่าความถ่วงจ าเพาะ ยีห่อ้ 
MD.Ohaus

เคร่ืองทดสอบการหาค่าความถ่วงจ าเพาะ ยีห่อ้ 
MD.Ohaus รุ่น MD-DG02, AV8101

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              88,000.00 โยธำ 1



7623 55022062 วศ.คล..
03.55/12061100/022062

โตะ๊เขยา่คอนกรีต ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3755.5F โตะ๊เขยา่คอนกรีต ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3755.5F ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              94,000.00 โยธำ 1

7624 55022063 วศ.คล..
03.55/12061100/022063

โตะ๊เขยา่คอนกรีต ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3755.5F โตะ๊เขยา่คอนกรีต ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3755.5F ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              94,000.00 โยธำ 1

7625 55022064 วศ.คล..
03.55/12061100/022064

ชุดเคร่ืองชัง่ดิจิตอล ยีห่อ้ Ohaus รุ่น 
D31P60BL,EB30,EP12001

ชุดเคร่ืองชัง่ดิจิตอล ยีห่อ้ Ohaus รุ่น 
D31P60BL,EB30,EP12001

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            252,000.00 โยธำ 1

7626 55022065 วศ.คล..
03.55/12061100/022065

เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            184,000.00 โยธำ 1

7627 55022066 วศ.คล..
03.55/12061100/022066

เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            184,000.00 โยธำ 1

7628 55022067 วศ.คล..
03.55/12061100/022067

เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            184,000.00 โยธำ 1

7629 55022067 วศ.คล..
03.55/12061100/022067

เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            184,000.00 โยธำ 1

7630 55022068 วศ.คล..
03.55/12061100/022068

เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F เคร่ืองผสมมอร์ตา้ร์ ยีห่อ้ Humboldt รุ่น H-3841.5F ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            184,000.00 โยธำ 1

7631 55022069 วศ.คล..
03.55/12061100/022069

เคร่ืองบม่ตวัอยา่งคอนกรีต ยีห่อ้ Humboldt รุ่น 
H-2968

เคร่ืองบม่ตวัอยา่งคอนกรีต ยีห่อ้ Humboldt รุ่น 
H-2968

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            239,000.00 โยธำ 1

7632 55022070 วศ.คล..
03.55/12061100/022070

เคร่ืองบม่ตวัอยา่งคอนกรีต ยีห่อ้ Humboldt รุ่น 
H-2968

เคร่ืองบม่ตวัอยา่งคอนกรีต ยีห่อ้ Humboldt รุ่น 
H-2968

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

27-มิ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            239,000.00 โยธำ 1

7633 55022075 วศ.คล..
02.55/12061100/022075

เคร่ืองข้ึนรูปพลาสติกและยาง ยีห่อ้ Labtech รุ่น 
LP-S-50

เคร่ืองข้ึนรูปพลาสติกและยาง ยีห่อ้ Labtech รุ่น 
LP-S-50

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

09 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน            915,887.88 อุตสำหกำร 1

7634 55022080 วศ.คล..
02.55/12061100/022080

เคร่ืองตดัโลหะแผน่ ยีห่อ้ Baykal รุ่น RGS 
1560X3.5 S/N:12613

เคร่ืองตดัโลหะแผน่ ยีห่อ้ Baykal รุ่น RGS 
1560X3.5 S/N:12613

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

17 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน            556,400.00 อุตสำหกำร 1

7635 55022090 วศ.คล..
02.55/12061100/022090

หุ่นยนตเ์ช่ือม ยีห่อ้ KUKA รุ่น KR5 จ านวน 1 ชุด หุ่นยนตเ์ช่ือม ยีห่อ้ KUKA รุ่น KR5 (เคร่ืองท่ี 1) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

04 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน         1,337,500.00 อุตสำหกำร 1

7636 55022091 วศ.คล..
02.55/12061100/022091

หุ่นยนตเ์ช่ือม ยีห่อ้ KUKA รุ่น KR5 จ านวน 1 ชุด หุ่นยนตเ์ช่ือม ยีห่อ้ KUKA รุ่น KR5 (เคร่ืองท่ี 2) ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

04 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน         1,337,500.00 อุตสำหกำร 1

7637 55022092 วศ.คล..
03.55/12061100/022092

กลอ้งระดบัอตัโนมติัความระเอียดสูง กลอ้งระดบัอตัโนมติัความละเอียดสูง ยีห่อ้ LEICA
 รุ่น Nak2 ผลิตจาก Leica

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน            149,000.00 โยธำ 1

7638 55022093 วศ.คล..
03.55/12061100/022093

กลอ้งระดบัอตัโนมติัความระเอียดสูง กลอ้งระดบัอตัโนมติัความละเอียดสูง ยีห่อ้ LEICA
 รุ่น Nak2 ผลิตจาก Leica

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน            149,000.00 โยธำ 1

7639 55022094 วศ.คล..
03.55/12061100/022094

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7640 55022095 วศ.คล..
03.55/12061100/022095

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7641 55022096 วศ.คล..
03.55/12061100/022096

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7642 55022097 วศ.คล..
03.55/12061100/022097

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7643 55022098 วศ.คล..
03.55/12061100/022098

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1



7644 55022099 วศ.คล..
03.55/12061100/022099

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7645 55022100 วศ.คล..
03.55/12061100/022100

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7646 55022101 วศ.คล..
03.55/12061100/022101

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7647 55022102 วศ.คล..
03.55/12061100/022102

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7648 55022103 วศ.คล..
03.55/12061100/022103

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7649 55022104 วศ.คล..
03.55/12061100/022104

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7650 55022105 วศ.คล..
03.55/12061100/022105

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7651 55022106 วศ.คล..
03.55/12061100/022106

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7652 55022107 วศ.คล..
03.55/12061100/022107

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7653 55022108 วศ.คล..
03.55/12061100/022108

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7654 55022109 วศ.คล..
03.55/12061100/022109

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7655 55022110 วศ.คล..
03.55/12061100/022110

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7656 55022111 วศ.คล..
03.55/12061100/022111

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7657 55022112 วศ.คล..
03.55/12061100/022112

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7658 55022113 วศ.คล..
03.55/12061100/022113

เป้าวดัมุม เป้าวดัมุม ยีห่อ้ Leica รุ่น GPR11 ผลิตจาก Leica ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน              53,500.00 โยธำ 1

7659 55022114 วศ.คล..
03.55/12061100/022114

ชุดแบตเตอร์ร่ีและท่ีประจุไฟส าหรับกลอ้ง Leica ชุดแบตเตอร์ร่ี Leica รุ่น GEB778 รุ่น GEB187 
และท่ีประจุไฟรุ่น GKL32

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

20 กรกฏาคม 
2555

พร้อมใชง้าน            192,500.00 โยธำ 1

7660 55022141 วศ.คล..
02.55/12061100/022141

เคร่ืองทดสอบความกลม ยีห่อ้ Mahr รุ่น MMQ100 เคร่ืองทดสอบความกลม ยีห่อ้ Mahr รุ่น MMQ100 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

10-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน                   839.95 อุตสำหกำร 1

7661 55022173 วศ.คล.
04.55/12061100/022173

เคร่ืองศึกษาการถ่ายโอนความร้อนแบบดบัเบิ้ลไปป์
 ยีห่อ้ P.A.Hilton

เคร่ืองศึกษาการถ่ายโอนความร้อนแบบดบัเบิ้ลไปป์
 ยีห่อ้ P.A.Hilton รุ่น H102A, 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน            874,766.36 เคมี 1

7662 55022174 วศ.คล.
04.55/12061100/022174

เคร่ืองศึกษาการน าความร้อนของสาร ยีห่อ้ 
P.A.Hilton

เคร่ืองศึกษาการน าความร้อนของสาร ยีห่อ้ 
P.A.Hilton รุ่น H122A,H112N

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน            186,915.89 เคมี 1

7663 55022175 วศ.คล.
04.55/12061100/022175

เคร่ืองทดลองการควบแน่น ยีห่อ้ P.A.Hilton เคร่ืองทดลองการควบแน่น ยีห่อ้ P.A.Hilton รุ่น 
H102,H102K

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน            766,355.14 เคมี 1

7664 55022176 วศ.คล.
04.55/12061100/022176

เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดเปือกและทอ่ ยีห่อ้
 P.A.Hilton

เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดเปือกและทอ่ ยีห่อ้
 P.A.Hilton รุ่น H102, H120C

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน            793,457.94 เคมี 1



7665 55022177 วศ.คล.
04.55/12061100/022177

เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดเพลท ยีห่อ้ 
P.A.Hilton

เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดเพลท ยีห่อ้ 
P.A.Hilton รุ่น H102,H102B,H120F,H112

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน            966,355.14 เคมี 1

7666 55022178 วศ.คล.
04.55/12061100/022178

เคร่ืองทดลองฟลอิไดเซซัน่ ยีห่อ้ P.A.Hilton เคร่ืองทดลองฟลอิไดเซซัน่ ยีห่อ้ P.A.Hilton รุ่น 
F300,F300E

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน            938,317.76 เคมี 1

7667 55022179 วศ.คล.
04.55/12061100/022179

เคร่ืองทดลองการเดือด ยีห่อ้ P.A.Hilton เคร่ืองทดลองการเดือด ยีห่อ้ P.A.Hilton รุ่น 
H112,H112S

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน            764,485.98 เคมี 1

7668 55022180 วศ.คล.
04.55/12061100/022180

หลอดอุณหภูมิ ยีห่อ้ P.A. Hilton หลอดอุณหภูมิ ยีห่อ้ P.A. Hilton รุ่น 
H893,H893A,H893C,H893D,H893E,HC893A,H11

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน         2,666,822.43 เคมี 1

7669 55022534 วศ.คล.
02.55/12061100/022534

เคร่ืองพบัโลหะแผน่ ยีห่อ้ Baykal รุ่น APH 
1250X40

เคร่ืองพบัโลหะแผน่ ยีห่อ้ Baykal รุ่น APH 
1250X40 S/N:18794 ผลิตจากประเทศ ตรุกี 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ส.ค.-55 พร้อมใชง้าน         1,230,500.00 อุตสำหกำร 1

7670 55022660 วศ.คล.
05.55/12061100/022660

เคร่ืองทดสอบแรงบิด ยีห่อ้ ESSOM รุ่น ESSOM เคร่ืองทดสอบแรงบิด ยีห่อ้ ESSOM รุ่น ESSOM ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            504,672.90 เคร่ืองกล 1

7671 55022661 วศ.คล.
05.55/12061100/022661

เคร่ืองทดลองการวดัอตัราการไหลของน ้า ยีห่อ้ 
ESSOM

เคร่ืองทดลองการวดัอตัราการไหลของน ้า ยีห่อ้ 
ESSOM รุ่น HF135C

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            317,757.01 เคร่ืองกล 1

7672 55022662 วศ.คล.
05.55/12061100/022662

เคร่ืองทดลองเคร่ืองอดัอากาศแบบ 2 ระดบั ยีห่อ้ 
ESSOM

เคร่ืองทดลองเคร่ืองอดัอากาศแบบ 2 ระดบั ยีห่อ้ 
ESSOM รุ่น MP202

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            560,747.66 เคร่ืองกล 1

7673 55022663 วศ.คล.
05.55/12061100/022663

เคร่ืองทดลองกงัหนัแบบเพลตนั ยีห่อ้ ESSOM เคร่ืองทดลองกงัหนัแบบเพลตนั ยีห่อ้ ESSOM รุ่น
 HT703

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            691,588.79 เคร่ืองกล 1

7674 55022664 วศ.คล.
05.55/12061100/022664

ชุดทดลองการเปล่ียนแปลงความร้อน ยีห่อ้ ESSOM ชุดทดลองการเปล่ียนแปลงความร้อน ยีห่อ้ 
ESSOM รุ้น TH211 และ TH221

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            504,672.90 เคร่ืองกล 1

7675 55022665 วศ.คล.
05.55/12061100/022665

เคร่ืองทดสอบอตัราการไหลของอากาศ ยีห่อ้ 
ESSOM

เคร่ืองทดสอบอตัราการไหลของอากาศ ยีห่อ้ 
ESSOM รุ่น MP100

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 03-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            420,560.75 เคร่ืองกล 1

7676 55022666 วศ.สท..
05.55/12061100/022666

ป๊ัมลม ชนิดลูกสูบ ยีห่อ้ Max Air ป๊ัมลม ชนิดลูกสูบ ยหีอ้ Max Air รุ่น MV80 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

04-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            115,700.00 เคร่ืองกล 1

7677 55022667 วศ.สท..
05.55/12061100/022667

ป๊ัมลม ชนิดลูกสูบ ยีห่อ้ Max Air ป๊ัมลม ชนิดลูกสูบ ยหีอ้ Max Air รุ่น MT100 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

04-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            115,700.00 เคร่ืองกล 1

7678 55022710 วศ.คล.

04.55/12061100/022710
เคร่ืองกรองโรตำร่ี ยี่ห้อ Wisdom Inventor เคร่ืองกรองโรตำร่ี ยี่ห้อ Wisdom Inventor รุ่น 

FT1014 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ์ 

กำรศึกษำ

งบคลัง 12-ก.ย.-55 พร้อมใช้งำน            750,000.00 เคมี 1

7679 55022711 วศ.คล.
04.55/12061100/022711

เคร่ืองศึกษาปฎิกิริยาในถงัปฎิกรณ์แบบกวนผสม เคร่ืองศึกษาปฎิกิริยาในถงัปฎิกรณ์แบบกวนผสม 
ยีห่อ้ Wisdom Inventor รุ่น RU02-X

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            887,850.47 เคมี 1

7680 55022712 วศ.คล.
04.55/12061100/022712

เคร่ืองตม้ละเหยแบบฟิลมบ์างแบบสองขั้นตอน เคร่ืองตม้ละเหยแบบฟิลมบ์างแบบสองขั้นตอน 
ยีห่อ้ Wisodm Inventor รุ่น CT4-2M (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน         1,542,056.08 เคมี 1

7681 55022713 วศ.คล.
04.55/12061000/022713

ชุดศึกษาการท างานของป๊ัมน ้า ยีห่อ้ Wisodm 
Inventor

ชุดศึกษาการท างานของป๊ัมน ้า ยีห่อ้ Wisodm 
Inventor รุ่น WP61-1 (ประเทศไทย)

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 12-ก.ย.-55            542,056.08 เคมี 1

7682 55022714 วศ.คล.
04.55/12061100/022714

เคร่ืองศึกษาการควบคุมกระบวนการชุดเล็ก 
(Process Control) ยีห่อ้ Wisodm Inventor

เคร่ืองศึกษาการควบคุมกระบวนการชุดเล็ก 
(Process Control) ยีห่อ้ Wisodm Inventor ร่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            841,121.50 เคมี 1

7683 221684 55022715 วศ.คล.
04.55/12061100/022715

ชุดศึกษาการท างานของเคร่ืองเป่าลมและอดัอากาศ ชุดศึกษาการท างานของเคร่ืองเป่าลมและอดัอากาศ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            467,289.72 เคมี 1

7684 55022716 วศ.คล.
04.55/12061100/022716

ชุดทดลองเคร่ืองเป่าลมและวดัอตัราการไหลของ
อากาศ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลองเคร่ืองเป่าลมและวดัอตัราการไหลของ
อากาศ ยีห่อ้ Wisdom Inventor รุ่น WFA73 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน                           -   เคมี 1

7685 55022717 วศ.คล.
04.55/12061100/022717

ชุดทดลองการอดัอากาศ ยีห่อ้ Wisdom Inventor รุ่น
 TD100 (ประเทศไทย)

ชุดทดลองการอดัอากาศ ยีห่อ้ Wisdom Inventor รุ่น
 TD100 (ประเทศไทย) จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน                           -   เคมี 1



7686 55022746 วศ.คล.
01.55/12061100/022746

ชุดปฎิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ยีห่อ้ ED รุ่น 5300 ชุดปฎิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ยีห่อ้ ED รุ่น 5300
 (เกาหลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            455,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7687 55022747 วศ.คล.
01.55/12061100/022747

ชุดหนา้กากประกอบการทดลองในชุดปฎิบติัการ 
ยีห่อ้ ED รุ่น No-5313-19

ชุดหนา้กากประกอบการทดลองในชุดปฎิบติัการ 
ยีห่อ้ ED รุ่น No-5313-19 (เกาหลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            139,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7688 55022748 วศ.คล.
01.55/12061100/022748

ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าประกอบชุดปฎิบติัการ 
ยีห่อ้ ED รุ่น ED-5300

ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าประกอบชุดปฎิบติัการ 
ยีห่อ้ ED รุ่น Part Lish of ED-5300 (เกาหลี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            112,145.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7689 55022749 วศ.คล.
01.55/12061100/022749

เคร่ืองก าเหนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แบบขนานและอนุกรม MG-5211

เคร่ืองก าเหนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
 แบบขนานและอนุกรม ยีห่อ้ ED รุ่น MG-5211

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            291,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7690 55022751 วศ.คล.
01.55/12061100/022751

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดขดลวด/เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง ยีห่อ้ ED รุ่น MG-5213

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดขดลวด/เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง ยีห่อ้ ED รุ่น MG-5213

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            328,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7691 55022752 วศ.คล.
01.55/12061100/022752

เคร่ืองก าเหนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แบบขนานและแบบผสมMG5214

เคร่ืองก าเหนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แบบขนานและแบบผสม ยีห่อ้ ED รุ่น MG-5214

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            321,960.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7692 55022753 วศ.คล.
01.55/12061100/022753

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโคนสัสามเฟส/เคร่ือง
ก าเหนิดไฟฟ้ากระแสตรง ED MG-5215

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซิงโคนสัสามเฟส/เคร่ือง
ก าเหนิดไฟฟ้ากระแสตรง ยีห่อ้ ED รุ่น MG-5215

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            334,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7693 55022754 วศ.คล.
01.55/12061100/022754

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดรีพลัชัน่/เคร่ืองก าเหนิดไฟฟ้า
กระแสตรง ยีห่อ้ ED รุ่น MG-5216

มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดรีพลัชัน่/เคร่ืองก าเหนิดไฟฟ้า
กระแสตรง ยีห่อ้ ED รุ่น MG-5216

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            330,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7694 55022755 วศ.คล.
01.55/12061100/022755

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าชนิดโรเตอร์แบบกรง
กระรอก/ชุดขบัไดนาโมมิเตอร์ 5219

มอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าชนิดโรเตอร์แบบกรง
กระรอก/ชุดขบัไดนาโมมิเตอร์ ยีห่อ้ ED รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 27-ก.ย.-55 พร้อมใชง้าน            303,735.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7695 222715 55022756 วศ.สท..
04.55/12061100/022756

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7696 222717 55022757 วศ.สท..
04.55/12061100/022757

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7697 222719 55022758 วศ.สท..
04.55/12061100/022758

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7698 222721 55022759 วศ.สท..
04.55/12061100/022759

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7699 222723 55022760 วศ.สท..
04.55/12061100/022760

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7700 222725 55022761 วศ.สท..
04.55/12061100/022761

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7701 222727 55022762 วศ.สท..
04.55/12061100/022762

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7702 222729 55022763 วศ.สท..
04.55/12061100/022763

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7703 222731 55022764 วศ.สท..
04.55/12061100/022764

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7704 222733 55022765 วศ.สท..
04.55/12061100/022765

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7705 222796 55022766 วศ.สท..
04.55/12061100/022766

โตะ๊ปฎิบติัการ โตะ๊ปฏิบติัการ ยีห่อ้ไทพทั
ผลิตจากประเทศไทยรับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน                8,500.00 เคมี 1

7706 55022767 วศ.คล.
04.55/12061100/022767

เคร่ืองศึกษาการควบคุมกระบวนการชุดใหญ่ เคร่ืองศึกษาการควบคุมกระบวนการชุดใหญ่ ยีห่อ้ 
GUNT

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน         2,006,542.06 เคมี 1



7707 55022768 วศ.คล.
04.55/12061100/022768

เคร่ืองอบแหง้แบบถาด เคร่ืองอบแหง้แบบถาด ยีห่อ้ GUNT Model CE130 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน            936,915.89 เคมี 1

7708 55022769 วศ.คล.
04.55/12061100/022769

เคร่ืองทดลองการไหลของน ้า เคร่ืองทดลองการไหลของน ้า ยีห่อ้ GUNT Model 
HM122

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน         1,475,233.64 เคมี 1

7709 55022770 วศ.คล.
04.55/12061100/022770

เคร่ืองทดลองการสกดัของเหลวดว้ยของเหลว เคร่ืองทดลองการสกดัของเหลวดว้ยของเหลว ยีห่อ้
 GUNT Model CE620

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน         2,730,841.12 เคมี 1

7710 55022771 วศ.คล..
04.55/12061100/022771

หอกลัน่ ยีห่อ GUNT Model CE600 ผลิตจาก
ประเทศเยอร์มนั

หอกลัน่ ยีห่อ GUNT Model CE600 อุปกรณ์
ประกอบ Ion Exchange ยีห่อ้ GUNT Model CE300

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน 

08-ต.ค.-55 พร้อมใชง้าน         3,917,000.00 เคมี 1

7711 55022966 วศ.คล.
03.55/12061100/022966

ชุดเคร่ืองทดสอบแรงดึงและแรงกด จ านวน 1 ชุด เคร่ืองทดสอบวสัดุชนิด 
ELECTROHYDRAULICTYPE ขนาดแรงสูงสุด 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน       11,779,998.00 โยธำ 1

7712 55022967 วศ.คล.
03.55/12061100/022967

ชุดเคร่ืองทดสอบแรงดึงและแรงกด จ านวน 1 ชุด คร่ืองมือทดสอบแรงกดชนิด 
ELECTROHYDRAULICTYPE ขนาดแรงสูงสุด 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน       11,779,998.00 โยธำ 1

7713 55022968 วศ.คล.
03.55/12061100/022968

ชุดเคร่ืองทดสอบแรงดึงและแรงกด จ านวน 1 ชุด เคร่ืองจดัเก็บขอ้มูล 2 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 19-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน       11,779,998.00 โยธำ 1

7714 55022970 วศ.คล.
02.55/12061100/022970

ชุดเคร่ืองมือสอบเทียบเคร่ืองมือวดังานพ้ืนฐาน 
ทางดา้นความยาว 1 ชุด

เคร่ืองมือสอบเทียบไฮเกจ ยิห่อ้ มิตูโตดย รุ่น 
515-358

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน            157,375.60 อุตสำหกำร 1

7715 55022971 วศ.คล.
02.55/12061100/022971

ชุดเคร่ืองมือสอบเทียบเคร่ืองมือวดังานพ้ืนฐาน 
ทางดา้นความยาว 1 ชุด

เคร่ืองมือสอบเทียบคาลิเปอร์ ยีห่อ้ มิตูโตโย รุ่น 
515-555

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              82,612.56 อุตสำหกำร 1

7716 55022972 วศ.คล.
02.55/12061100/022972

ชุดเคร่ืองมือสอบเทียบเคร่ืองมือวดังานพ้ืนฐาน 
ทางดา้นความยาว 1 ชุด

ชุดเกจบลอคส าหรับตรวจสอบไมโครมิเตอร์ ยหีอ้ 
มิตูโตโย รุ่น 516-106-10

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              16,971.27 อุตสำหกำร 1

7717 55022973 วศ.คล.
02.55/12061100/022973

ชุดเคร่ืองมือสอบเทียบเคร่ืองมือวดังานพ้ืนฐาน 
ทางดา้นความยาว 1 ชุด

เคร่ืองมือตรวจสอบความขนานโดยไชแ้ทง่แกว้ 
ส าหรับตรวจสอบ ยีห่อ้ มิตูโตโย รุ่น 157-903 และ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              37,191.26 อุตสำหกำร 1

7718 55022974 วศ.คล.
02.55/12061100/022974

ชุดเคร่ืองมือสอบเทียบเคร่ืองมือวดังานพ้ืนฐาน 
ทางดา้นความยาว 1 ชุด

เคร่ืองมือตรวจสอบความเรียบของพ้ืนผิวแบบ
พกพา ยีห่อ้ มิตูโตโย รุ่น 178-561-02อี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              79,933.28 อุตสำหกำร 1

7719 55022975 วศ.คล.
02.55/12061100/022975

ชุดเคร่ืองมือสอบเทียบเคร่ืองมือวดังานพ้ืนฐาน 
ทางดา้นความยาว 1 ชุด

แทง่ทรงกระบอกมาตราฐาน ยีห่อ้ มิตูโตโย รุ่น 
350850

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ย.-55 พร้อมใชง้าน              23,003.93 อุตสำหกำร 1

7720 55024284 วศ.คล.
03.55/12061100/024284

เคร่ืองทดลองการศึกษาการเคล่ือนตวัของตะกอน เคร่ืองทดลองส าหรับศึกษาการตกตะกอน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน            848,489.00 โยธำ 1

7721 55024285 วศ.คล.
03.55/12061100/024285

เคร่ืองทดลองการศึกษาการเคล่ือนตวัของตะกอน เคร่ืองทดลองส าหรับศึกษาการไหลผา่นรูคอด 
และน ้าอิสระ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7722 55024286 วศ.คล.
03.55/12061100/024286

เคร่ืองทดลองการศึกษาการเคล่ือนตวัของตะกอน เคร่ืองทดลองส าหรับศึกษาการไหลผา่นร่องบาก ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7723 55024287 วศ.คล.
03.55/12061100/024287

เคร่ืองทดลองการศึกษาการเคล่ือนตวัของตะกอน เคร่ืองทดลองส าหรับศึกษาการหาแรงกระแทก
ของล าน ้า

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7724 55024288 วศ.คล.
00.55/12061100/024288

เคร่ืองทดลองการศึกษาการเคล่ือนตวัของตะกอน เคร่ืองทดลองส าหรับศึกษาการหาจุดศูนยก์ลาง
ของความดนั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7725 55024289 วศ.คล.
03.55/12061100/024289

เคร่ืองทดลองการศึกษาการเคล่ือนตวัของตะกอน เคร่ืองทดลองส าหรับศึกษาการหาความสูงเมตา
เซนตริก

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7726 55024290 วศ.คล.
03.55/12061100/024290

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์1 ชุด

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์(ตวัท่ี 1)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน            299,600.00 โยธำ 1

7727 55024291 วศ.คล.
03.55/12061100/024291

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์1 ชุด

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์(ตวัท่ี 2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1



7728 55024292 วศ.คล.
03.55/12061100/024292

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์1 ชุด

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์(ตวัท่ี 3)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7729 55024293 วศ.คล.
03.55/12061100/024293

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์1 ชุด

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์(ตวัท่ี 4)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7730 55024294 วศ.คล.
03.55/12061100/024294

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์1 ชุด

โตะ๊ทดลองคุณสมบติัทางกายภาพของไหล
อเนกประสงค ์(ตวัท่ี 5)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7731 55024295 วศ.คล.
03.55/12061100/024295

เคร่ืองทดลองการไหลในทอ่ 1 ชุด เคร่ืองทดลองการไหลในทอ่ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน         1,187,700.00 โยธำ 1

7732 55024296 วศ.คล.
03.55/12061100/024296

เคร่ืองทดลองการไหลในทอ่ 1 ชุด เคร่ืองทดลอง Water Hammer and Surge Tank ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7733 55024297 วศ.คล.
03.55/12061100/024297

เคร่ืองทดลองการไหลในทอ่ 1 ชุด เคร่ืองทดลอง Bernoulli's Apparatus ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7734 55024298 วศ.คล.
03.55/12061100/024298

เคร่ืองทดลองการไหลในทอ่ 1 ชุด เคร่ืองทดลอง Drainage and Seepage ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7735 55024299 วศ.คล.
03.55/12061100/024299

เคร่ืองทดลองการไหลในทอ่ 1 ชุด เคร่ืองทดลอง Osbornd Reymold ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7736 55024300 วศ.คล.
03.55/12061100/024300

เคร่ืองทดลองการอนุกรมและการขนานป๊ัม เคร่ืองทดลองการอนุกรมและการขนานป๊ัม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน            310,300.00 โยธำ 1

7737 55024301 วศ.คล.
03.55/12061100/024301

เคร่ืองทดลองการอนุกรมและการขนานป๊ัม เคร่ืองทดลองอุปกรณ์วดัอตัราการไหล ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                           -   โยธำ 1

7738 56023745
วศ.xx.00./12061100/023745

ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ชุดการฝึก Warehouse Model System ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ธ.ค.-55 พร้อมใชง้าน            400,000.00 อุตสำหกำร 1

7739 56023746
วศ.xx.00./12061100/023746

ชุดปฏิบติัการทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ชุดทดลอง PLC ครุภณัฑ ์
การศึกษา

18-ธ.ค.-55 พร้อมใชง้าน                           -   อุตสำหกำร 1

7740 56023759 วศ.สท..
05.56/12061200/023759

ตูเ้ยน็ ยีห่อ้ TOSHIBA ตูเ้ยน็ ยีห่อ้ TOSHIBA ครุภณัฑง์าน
บา้นงานครัว

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

18-ม.ค.-56 พร้อมใชง้าน              16,200.00 เคร่ืองกล 1

7741 56023805 วศ.สท..
05.56/12061100/023805

โตะ๊ท างานเหล็ก โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ไทพทั รุ่น NTC-3060 ผลิต
จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,668.00 เคร่ืองกล 1

7742 56023806 วศ.สท..
05.56/12061100/023806

โตะ๊ท างานเหล็ก โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ไทพทั รุ่น NTC-3060 ผลิต
จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,668.00 เคร่ืองกล 1

7743 56023807 วศ.สท..
05.56/12061100/023807

โตะ๊ท างานเหล็ก โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ไทพทั รุ่น NTC-3060 ผลิต
จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,668.00 เคร่ืองกล 1

7744 56023808 วศ.สท..
05.56/12061100/023808

โตะ๊ท างานเหล็ก โตะ๊ท างานเหล็ก ยีห่อ้ไทพทั รุ่น NTC-3060 ผลิต
จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,668.00 เคร่ืองกล 1

7745 56023809 วศ.สท..
05.56/12061100/023809

เกา้อ้ีท  างาน เกา้อ้ีท  างาน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,802.00 เคร่ืองกล 1

7746 56023810 วศ.สท..
05.56/12061100/023810

เกา้อ้ีท  างาน เกา้อ้ีท  างาน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,802.00 เคร่ืองกล 1

7747 56023811 วศ.สท..
05.56/12061100/023811

เกา้อ้ีท  างาน เกา้อ้ีท  างาน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,802.00 เคร่ืองกล 1

7748 56023812 วศ.สท..
05.56/12061100/023812

เกา้อ้ีท  างาน เกา้อ้ีท  างาน ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,802.00 เคร่ืองกล 1



7749 56023815 วศ.สท..
01.56/12061100/023815

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น 
W2-120240L ผลิตจากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,429.80 ไฟฟ้ำฯ 1

7750 56023816 วศ.สท..
01.56/12061100/023816

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น 
W2-120240L ผลิตจากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,429.80 ไฟฟ้ำฯ 1

7751 56023817 วศ.สท..
01.56/12061100/023817

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น 
W2-120240L ผลิตจากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,429.80 ไฟฟ้ำฯ 1

7752 56023818 วศ.สท..
01.56/12061100/023818

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น 
W2-120240L ผลิตจากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,429.80 ไฟฟ้ำฯ 1

7753 56023819 วศ.สท..
01.56/12061100/023819

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น 
W2-120240L ผลิตจากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,429.80 ไฟฟ้ำฯ 1

7754 56023820 วศ.สท..
01.56/12061100/023820

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น 
W2-120240L ผลิตจากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,429.80 ไฟฟ้ำฯ 1

7755 56023821 วศ.สท..
01.56/12061100/023821

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น 
W2-120240L ผลิตจากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,429.80 ไฟฟ้ำฯ 1

7756 56023822 วศ.สท..
01.56/12061100/023822

กระดานไวทบ์อร์ด กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น 
W2-120240L ผลิตจากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,429.80 ไฟฟ้ำฯ 1

7757 56023823 วศ.สท..
01.56/12061100/023823

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7758 56023824 วศ.สท..
01.56/12061100/023824

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7759 56023825 วศ.สท..
01.56/12061100/023825

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7760 56023826 วศ.สท..
01.56/12061100/023826

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7761 56023827 วศ.สท..
01.56/12061100/023827

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7762 56023828 วศ.สท..
01.56/12061100/023828

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7763 56023829 วศ.สท..
01.56/12061100/023829

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7764 56023831 วศ.สท..
01.56/12061100/023831

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7765 56023832 วศ.สท..
01.56/12061100/023832

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7766 56023833 วศ.สท..
01.56/12061100/023833

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7767 56023834 วศ.สท..
01.56/12061100/023834

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7768 56023835 วศ.สท..
01.56/12061100/023835

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7769 56023836 วศ.สท..
01.56/12061100/023836

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1



7770 56023837 วศ.สท..
01.56/12061100/023837

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7771 56023838 วศ.สท..
01.56/12061100/023838

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7772 56023839 วศ.สท..
01.56/12061100/023839

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7773 56023840 วศ.สท..
01.56/12061100/023840

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7774 56023841 วศ.สท..
01.56/12061100/023841

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7775 56023842 วศ.สท..
01.56/12061100/023842

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7776 56023843 วศ.สท..
01.56/12061100/023843

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7777 56023844 วศ.สท..
01.56/12061100/023844

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7778 56023845 วศ.สท..
01.56/12061100/023845

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7779 56023846 วศ.สท..
01.56/12061100/023846

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7780 56023847 วศ.สท..
01.56/12061100/023847

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7781 56023848 วศ.สท..
01.56/12061100/023848

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7782 56023849 วศ.สท..
01.56/12061100/023849

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7783 56023850 วศ.สท..
01.56/12061100/023850

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7784 56023851 วศ.สท..
01.56/12061100/023851

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7785 56023852 วศ.สท..
01.56/12061100/023852

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7786 56023853 วศ.สท..
01.56/12061100/023853

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7787 56023854 วศ.สท..
01.56/12061100/023854

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7788 56023855 วศ.สท..
01.56/12061100/023855

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7789 56023856 วศ.สท..
01.56/12061100/023856

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7790 56023857 วศ.สท..
01.56/12061100/023857

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1



7791 56023858 วศ.สท..
01.56/12061100/023858

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7792 56023859 วศ.สท..
01.56/12061100/023859

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7793 56023860 วศ.สท..
01.56/12061100/023860

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7794 56023861 วศ.สท..
01.56/12061100/023861

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7795 56023862 วศ.สท..
01.56/12061100/023862

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7796 56023863 วศ.สท..
01.56/12061100/023863

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7797 56023864 วศ.สท..
01.56/12061100/023864

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7798 56023865 วศ.สท..
01.56/12061100/023865

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7799 56023866 วศ.สท..
01.56/12061100/023866

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7800 56023867 วศ.สท..
01.56/12061100/023867

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7801 56023868 วศ.สท..
01.56/12061100/023868

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7802 56023869 วศ.สท..
01.56/12061100/023869

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7803 56023870 วศ.สท..
01.56/12061100/023870

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7804 56023871 วศ.สท..
01.56/12061100/023871

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7805 56023872 วศ.สท..
01.56/12061100/023872

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7806 56023873 วศ.สท..
01.56/12061100/023873

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7807 56023874 วศ.สท..
01.56/12061100/023874

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7808 56023875 วศ.สท..
01.56/12061100/023875

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7809 56023876 วศ.สท..
01.56/12061100/023876

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7810 56023877 วศ.สท..
01.56/12061100/023877

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7811 56023878 วศ.สท..
01.56/12061100/023878

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1



7812 56023879 วศ.สท..
01.56/12061100/023879

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7813 56023880 วศ.สท..
01.56/12061100/023880

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7814 56023881 วศ.สท..
01.56/12061100/023881

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7815 56023882 วศ.สท..
01.56/12061100/023882

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7816 56023883 วศ.สท..
01.56/12061100/023883

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7817 56023884 วศ.สท..
01.56/12061100/023884

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7818 56023885 วศ.สท..
01.56/12061100/023885

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7819 56023886 วศ.สท..
01.56/12061100/023886

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7820 56023887 วศ.สท..
01.56/12061100/023887

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7821 56023888 วศ.สท..
01.56/12061100/023888

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7822 56023889 วศ.สท..
01.56/12061100/023889

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7823 56023890 วศ.สท..
01.56/12061100/023890

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7824 56023891 วศ.สท..
01.56/12061100/023891

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7825 56023892 วศ.สท..
01.56/12061100/023892

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7826 56023893 วศ.สท..
01.56/12061100/023893

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7827 56023894 วศ.สท..
01.56/12061100/023894

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7828 56023895 วศ.สท..
01.56/12061100/023895

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7829 56023896 วศ.สท..
01.56/12061100/023896

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7830 56023897 วศ.สท..
01.56/12061100/023897

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7831 56023898 วศ.สท..
01.56/12061100/023898

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7832 56023899 วศ.สท..
01.56/12061100/023899

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1



7833 56023900 วศ.สท..
01.56/12061100/023900

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7834 56023901 วศ.สท..
01.56/12061100/023901

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7835 56023902 วศ.สท..
01.56/12061100/023902

เกา้อ้ี เกา้อ้ี ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TP-42 ผลิตจากประเทศไทย
 รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   762.91 ไฟฟ้ำฯ 1

7836 56023903 วศ.สท..
01.56/12061100/023903

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7837 56023904 วศ.สท..
01.56/12061100/023904

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7838 56023905 วศ.สท..
01.56/12061100/023905

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7839 56023906 วศ.สท..
01.56/12061100/023906

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7840 56023907 วศ.สท..
01.56/12061100/023907

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7841 56023908 วศ.สท..
01.56/12061100/023908

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7842 56023909 วศ.สท..
01.56/12061100/023909

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7843 56023910 วศ.สท..
01.56/12061100/023910

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7844 56023911 วศ.สท..
01.56/12061100/023911

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7845 56023912 วศ.สท..
01.56/12061100/023912

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7846 56023913 วศ.สท..
01.56/12061100/023913

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7847 56023914 วศ.สท..
01.56/12061100/023914

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7848 56023915 วศ.สท..
01.56/12061100/023915

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7849 56023916 วศ.สท..
01.56/12061100/023916

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7850 56023917 วศ.สท..
01.56/12061100/023917

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7851 56023918 วศ.สท..
01.56/12061100/023918

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7852 56023919 วศ.สท..
01.56/12061100/023919

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7853 56023920 วศ.สท..
01.56/12061100/023920

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1



7854 56023921 วศ.สท..
01.56/12061100/023921

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7855 56023922 วศ.สท..
01.56/12061100/023922

โตะ๊เรียน โตะ๊เรียน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TF-3072 ผลิตจาก
ประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,808.30 ไฟฟ้ำฯ 1

7856 56023923 วศ.สท..
11.56/12060100/023923

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7857 56023924 วศ.สท..
11.56/12060100/023924

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7858 56023925 วศ.สท..
11.56/12060100/023925

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7859 56023926 วศ.สท..
11.56/12060100/023926

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7860 56023927 วศ.สท..
11.56/12060100/023927

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7861 56023928 วศ.สท..
11.56/12060100/023928

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7862 56023929 วศ.สท..
11.56/12060100/023929

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7863 56023930 วศ.สท..
11.56/12060100/023930

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7864 56023931 วศ.สท..
11.56/12060100/023931

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7865 56023932 วศ.สท..
11.56/12060100/023932

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก ยีห่อ้ สตาร์ รุ่น 
DG-25

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,400.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7866 56023933 วศ.สท..
11.56/12060100/023933

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล รุ่น E6030 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7867 56023934 วศ.สท..
11.56/12060100/023934

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล รุ่น E6030 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7868 56023935 วศ.สท..
11.56/12060100/023935

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล รุ่น E6030 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7869 56023936 วศ.สท..
11.56/12060100/023936

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล รุ่น E6030 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7870 56023937 วศ.สท..
11.56/12060100/023937

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล รุ่น E6030 ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7871 56023938 วศ.สท..
11.56/12060100/023938

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7872 56023939 วศ.สท..
11.56/12060100/023939

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7873 56023940 วศ.สท..
11.56/12060100/023940

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7874 56023941 วศ.สท..
11.56/12060100/023941

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



7875 56023942 วศ.สท..
11.56/12060100/023942

โตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส าหรับผูบ้ริหารและอาจารย์ เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7876 56023943 วศ.สท..
11.56/12060100/023943

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7877 56023944 วศ.สท..
11.56/12060100/023944

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7878 56023945 วศ.สท..
21.56/12060100/023945

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนกำรเงนิ 1

7879 56023946 วศ.สท..
11.56/12060100/023946

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7880 56023947 วศ.สท..
21.56/12060100/023947

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน โตะ๊ท างาน ยีห่อ้ คิงสตีล ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนกำรเงนิ 1

7881 56023948 วศ.สท..
11.56/12060100/023948

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7882 56023949 วศ.สท..
11.56/12060100/023949

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7883 56023950 วศ.สท..
11.56/12060100/023950

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7884 56023951 วศ.สท..
11.56/12060100/023951

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7885 56023952 วศ.สท..
11.56/12060100/023952

ชุดโตะ๊พร้อมเกา้อ้ีส านกังาน เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ ยโูรแปลน รุ่น 120L ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

26-มี.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,600.00 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7886 56023954 วศ.สท..
01.56/12061100/023954

เคร่ืองปร้ินเตอร์ ยีห่อ้ Kyocera รุ่น FS-1370 DN เคร่ืองปร้ินเตอร์ ยีห่อ้ Kyocera รุ่น FS-1370 DN 
จากสหราชอณาจกัร ประกนั 3 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

04-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                8,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7887 56023955 วศ.สท..
01.56/12061100/023955

เคร่ืองปร้ินเตอร์ ยีห่อ้ Kyocera รุ่น FS-1370 DN เคร่ืองปร้ินเตอร์ ยีห่อ้ Kyocera รุ่น FS-1370 DN 
จากสหราชอณาจกัร ประกนั 3 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

04-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                8,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7888 56023956 วศ.สท..
05.56/12061100/023956

โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                1,663.55 เคร่ืองกล 1

7889 56023957 วศ.สท..
05.56/12061100/023957

โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                1,663.55 เคร่ืองกล 1

7890 56023958 วศ.สท..
05.56/12061100/023958

โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                1,663.55 เคร่ืองกล 1

7891 56023959 วศ.สท..
05.56/12061100/023959

โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                1,663.55 เคร่ืองกล 1

7892 56023960 วศ.สท..
05.56/12061100/023960

โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                1,663.55 เคร่ืองกล 1

7893 56023961 วศ.สท..
05.56/12061100/023961

โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                1,663.55 เคร่ืองกล 1

7894 56023962 วศ.สท..
05.56/12061100/023962

โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                1,663.55 เคร่ืองกล 1

7895 56023963 วศ.สท..
05.56/12061100/023963

โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ โตีะพบัได ้ขนาด 60*280*74 ซม. ยีห่อ้ เอเฟ็กซ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

22-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                1,663.55 เคร่ืองกล 1



7896 56023964 วศ.สท..
11.56/12060100/023964

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7897 56023965 วศ.สท..
11.56/12060100/023965

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7898 56023966 วศ.สท..
11.56/12060100/023966

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7899 56023967 วศ.สท..
11.56/12060100/023967

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7900 56023968 วศ.สท..
11.56/12060100/023968

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7901 56023969 วศ.สท..
11.56/12060100/023969

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7902 56023970 วศ.สท..
11.56/12060100/023970

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7903 56023971 วศ.สท..
11.56/12060100/023971

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7904 56023972 วศ.สท..
11.56/12060100/023972

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7905 56023973 วศ.สท..
11.56/12060100/023973

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือนแบบทึบ ยีห่อ้ Lucky รุ่น 
D0-315(14) พร้อมฐานรองตู้

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,803.74 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7906 56023976 วศ.คล.
05.56/12061100/023976

อุปกรณ์เก็บขอ้มูลสญัญาณไฟฟ้า ยีห่อ้ National 
Instruments (ฮงัการี)

อุปกรณ์เก็บขอ้มูลสญัญาณไฟฟ้า ยีห่อ้ National 
Instruments ประกอบดว้ย 1. Ni-USB 9219 2. 4ch 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 29-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน              49,704.00 เคร่ืองกล 1

7907 56023977 วศ.คล.
01.56/12060400/023977

Projector EPSON EB-W12 (ทดแทนของเดิมท่ีสูญ
หาย)

Projector EPSON EB-W12 (รับประกนั ตวัเคร่ือง 2
 ปี , หลอดภาพ 1 ปี)

ครุภณัฑ ์
โฆษณาและ

งบคลงั 29-เม.ย.-56 พร้อมใชง้าน              29,900.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7908 56024006 วศ.สท..
01.56/12061100/024006

ชุดคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Lemel รุ่น LMB-PC43300191 ชุดคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Lemel รุ่น 
LMB-PC43300191 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

02-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน              39,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7909 56024007 วศ.สท..
01.56/12061100/024007

ชุดคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Lemel รุ่น LMB-PC43300191 ชุดคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Lemel รุ่น 
LMB-PC43300191 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

02-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน              39,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7910 56024008 วศ.สท..
02.56/12061100/024008

เคร่ืองพิมพสี์อิงเจท ยีห่อ้ Epson รุ่น Stylusphoto 
T60

เคร่ืองพิมพสี์อิงเจท ยีห่อ้ Epson รุ่น Stylusphoto 
T60

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

02-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,800.00 อุตสำหกำร 1

7911 56024009 วศ.สท..
01.56/12061100/024009

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น 
LCSG-1516(S) ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น 
LCSG-1516(S) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                9,570.09 ไฟฟ้ำฯ 1

7912 56024010 วศ.สท..
01.56/12061100/024010

ตูเ้ก็บวสัดุอุปกรณ์ ยีห่อ้ LUCKY รุ่น 
LCSG-1216(S) ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บวสัดุอุปกรณ์ ยีห่อ้ LUCKY รุ่น 
LCSG-1216(S) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,224.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7913 56024011 วศ.สท..
01.56/12061100/024011

ตูเ้ก็บวสัดุอุปกรณ์ ยีห่อ้ LUCKY รุ่น 
LCSG-1216(S) ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บวสัดุอุปกรณ์ ยีห่อ้ LUCKY รุ่น 
LCSG-1216(S) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

03-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,224.00 ไฟฟ้ำฯ 1

7914 56024012 วศ.สท..
05.56/12061100/024012

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,480.00 เคร่ืองกล 1

7915 56024013 วศ.สท..
05.56/12061100/024013

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,480.00 เคร่ืองกล 1

7916 56024014 วศ.สท..
05.56/12061100/024014

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,480.00 เคร่ืองกล 1



7917 56024015 วศ.สท..
05.56/12061100/024015

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,480.00 เคร่ืองกล 1

7918 56024016 วศ.สท..
05.56/12061100/024016

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,480.00 เคร่ืองกล 1

7919 56024017 วศ.สท..
05.56/12061100/024017

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,480.00 เคร่ืองกล 1

7920 56024018 วศ.สท..
05.56/12061100/024018

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,480.00 เคร่ืองกล 1

7921 56024019 วศ.สท..
05.56/12061100/024019

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ตูบ้านเล่ือนทรงสูง ยีห่อ้ LUCKY รุ่น LCG-9182 
(S11) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                4,480.00 เคร่ืองกล 1

7922 56024020 วศ.สท..
05.56/12061100/024020

ตูเ้ก็บวสัดุอุปกรณ์ ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 
(S2) ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บวสัดุอุปกรณ์ ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 
(S2) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,200.00 เคร่ืองกล 1

7923 56024021 วศ.สท..
05.56/12061100/024021

ตูเ้ก็บวสัดุอุปกรณ์ ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 
(S2) ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บวสัดุอุปกรณ์ ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 
(S2) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,200.00 เคร่ืองกล 1

7924 56024022 วศ.สท..
05.56/12061100/024022

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7925 56024023 วศ.สท..
05.56/12061100/024023

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7926 56024024 วศ.สท..
05.56/12061100/024024

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7927 56024025 วศ.สท..
05.56/12061100/024025

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7928 56024026 วศ.สท..
05.56/12061100/024026

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7929 56024027 วศ.สท..
05.56/12061100/024027

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7930 56024028 วศ.สท..
05.56/12061100/024028

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7931 56024029 วศ.สท..
05.56/12061100/024029

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7932 56024030 วศ.สท..
05.56/12061100/024030

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7933 56024031 วศ.สท..
05.56/12061100/024031

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7934 56024032 วศ.สท..
05.56/12061100/024032

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7935 56024033 วศ.สท..
05.56/12061100/024033

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7936 56024034 วศ.สท..
05.56/12061100/024034

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7937 56024035 วศ.สท..
05.56/12061100/024035

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1



7938 56024036 วศ.สท..
05.56/12061100/024036

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7939 56024037 วศ.สท..
05.56/12061100/024037

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7940 56024038 วศ.สท..
05.56/12061100/024038

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7941 56024039 วศ.สท..
05.56/12061100/024039

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7942 56024040 วศ.สท..
05.56/12061100/024040

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7943 56024041 วศ.สท..
05.56/12061100/024041

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7944 56024042 วศ.สท..
05.56/12061100/024042

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7945 56024043 วศ.สท..
05.56/12061100/024043

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7946 56024044 วศ.สท..
05.56/12061100/024044

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7947 56024045 วศ.สท..
05.56/12061100/024045

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7948 56024046 วศ.สท..
05.56/12061100/024046

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7949 56024047 วศ.สท..
05.56/12061100/024047

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7950 56024048 วศ.สท..
05.56/12061100/024048

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7951 56024049 วศ.สท..
05.56/12061100/024049

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7952 56024050 วศ.สท..
05.56/12061100/024050

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7953 56024051 วศ.สท..
05.56/12061100/024051

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7954 56024052 วศ.สท..
05.56/12061100/024052

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7955 56024053 วศ.สท..
05.56/12061100/024053

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7956 56024054 วศ.สท..
05.56/12061100/024054

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7957 56024055 วศ.สท..
05.56/12061100/024055

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7958 56024056 วศ.สท..
05.56/12061100/024056

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1



7959 56024057 วศ.สท..
05.56/12061100/024057

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7960 56024058 วศ.สท..
05.56/12061100/024058

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7961 56024059 วศ.สท..
05.56/12061100/024059

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7962 56024060 วศ.สท..
05.56/12061100/024060

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7963 56024061 วศ.สท..
05.56/12061100/024061

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

เกา้อ้ีกลม ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น CH-405 (S2) ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   925.00 เคร่ืองกล 1

7964 56024062 วศ.สท..
05.56/12061100/024062

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 (S)
 ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 (S)
 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,200.00 เคร่ืองกล 1

7965 56024063 วศ.สท..
05.56/12061100/024063

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 (S)
 ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 (S)
 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,200.00 เคร่ืองกล 1

7966 56024064 วศ.สท..
05.56/12061100/024064

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 (S)
 ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 (S)
 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,200.00 เคร่ืองกล 1

7967 56024065 วศ.สท..
05.56/12061100/024065

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 (S)
 ผลิตจากประเทศไทย

ตูเ้ก็บเคร่ืองมือวดั ยีห่อ้ LUCKY รุ่น KDSH-756 (S)
 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                7,200.00 เคร่ืองกล 1

7968 56024066 วศ.สท..
05.56/12061100/024066

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น BS-90100
 (S) ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น BS-90100
 (S) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                5,700.00 เคร่ืองกล 1

7969 56024067 วศ.สท..
05.56/12061100/024067

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น BS-90100
 (S) ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น BS-90100
 (S) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                5,700.00 เคร่ืองกล 1

7970 56024068 วศ.สท..
05.56/12061100/024068

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น BS-90100
 (S) ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น BS-90100
 (S) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                5,700.00 เคร่ืองกล 1

7971 56024069 วศ.สท..
05.56/12061100/024069

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น BS-90100
 (S) ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น BS-90100
 (S) ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                5,700.00 เคร่ืองกล 1

7972 56024083 วศ.สท..
11.56/12060100/024083

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7973 56024084 วศ.สท..
11.56/12060100/024084

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7974 56024085 วศ.สท..
11.56/12060100/024085

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7975 56024086 วศ.สท..
11.56/12060100/024086

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7976 56024087 วศ.สท..
11.56/12060100/024087

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7977 56024088 วศ.สท..
11.56/12060100/024088

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7978 56024089 วศ.สท..
11.56/12060100/024089

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7979 56024090 วศ.สท..
11.56/12060100/024090

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1



7980 56024091 วศ.สท..
11.56/12060100/024091

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7981 56024092 วศ.สท..
11.56/12060100/024092

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7982 56024093 วศ.สท..
11.56/12060100/024093

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7983 56024094 วศ.สท..
11.56/12060100/024094

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7984 56024095 วศ.สท..
11.56/12060100/024095

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7985 56024096 วศ.สท..
11.56/12060100/024096

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7986 56024097 วศ.สท..
11.56/12060100/024097

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7987 56024098 วศ.สท..
11.56/12060100/024098

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7988 56024099 วศ.สท..
11.56/12060100/024099

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7989 56024100 วศ.สท..
11.56/12060100/024100

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7990 56024101 วศ.สท..
11.56/12060100/024101

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7991 56024102 วศ.สท..
11.56/12060100/024102

โตีะอเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

โตะ๊อเนกประสงค ์ไมป้าติเก้ิลบอร์ดเคลือบเมลา
มีนและเกา้อ้ี

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                1,616.82 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7992 56024103 วศ.สท..
11.56/12060100/024103

ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,112.15 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7993 56024104 วศ.สท..
11.56/12060100/024104

ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,112.15 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7994 56024105 วศ.สท..
11.56/12060100/024105

ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,112.15 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7995 56024106 วศ.สท..
11.56/12060100/024106

ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,112.15 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7996 56024107 วศ.สท..
11.56/12060100/024107

ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ตูเ้ก็บเอกสาร 3 ล้ินชกั ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

08-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,112.15 งำนบริหำร

และธุรกำร

1

7997 56024108 วศ.สท..
02.56/12061100/024108

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,490.00 อุตสำหกำร 1

7998 56024109 วศ.สท..
02.56/12061100/024109

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,490.00 อุตสำหกำร 1

7999 56024110 วศ.สท..
02.56/12061100/024110

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,490.00 อุตสำหกำร 1

8000 56024111 วศ.สท..
02.56/12061100/024111

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,490.00 อุตสำหกำร 1



8001 56024112 วศ.สท..
02.56/12061100/024112

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

กระดานไวทบ์อร์ด ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น 
BS-80120N(S)1 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                6,490.00 อุตสำหกำร 1

8002 56024113 วศ.สท..
02.56/12061100/024113

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8003 56024114 วศ.สท..
02.56/12061100/024114

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8004 56024115 วศ.สท..
02.56/12061100/024115

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8005 56024116 วศ.สท..
02.56/12061100/024116

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8006 56024117 วศ.สท..
02.56/12061100/024117

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8007 56024118 วศ.สท..
02.56/12061100/024118

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8008 56024119 วศ.สท..
02.56/12061100/024119

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8009 56024120 วศ.สท..
02.56/12061100/024120

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8010 56024121 วศ.สท..
02.56/12061100/024121

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8011 56024122 วศ.สท..
02.56/12061100/024122

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ KINGDOM รุ่น T-01(S) 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

09-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                3,520.00 อุตสำหกำร 1

8012 56024123 วศ.สท..
02.56/12061100/024123

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

15-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน              29,425.00 อุตสำหกำร 1

8013 56024124 วศ.สท..
02.56/12061100/024124

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

15-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน              29,425.00 อุตสำหกำร 1

8014 56024125 วศ.สท..
02.56/12061100/024125

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

15-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน              29,425.00 อุตสำหกำร 1

8015 56024126 วศ.สท..
02.56/12061100/024126

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

15-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน              29,425.00 อุตสำหกำร 1

8016 56024127 วศ.สท..
02.56/12061100/024127

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ยีห่อ้ 
HP,Compaq รุ่น Pro6300MT ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

15-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน              29,425.00 อุตสำหกำร 1

8017 56024128 วศ.สท..
02.56/12061100/024128

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์สี ยีห่อ้ IIP รุ่น MFP M276n 
ผลิตจากประเทศจีน

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์สี ยีห่อ้ IIP รุ่น MFP M276n 
ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

15-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน              23,540.00 อุตสำหกำร 1

8018 56024129 วศ.สท..
02.56/12061100/024129

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,137.86 อุตสำหกำร 1

8019 56024130 วศ.สท..
02.56/12061100/024130

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,137.86 อุตสำหกำร 1

8020 56024131 วศ.สท..
02.56/12061100/024131

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,137.86 อุตสำหกำร 1

8021 56024132 วศ.สท..
02.56/12061100/024132

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,137.86 อุตสำหกำร 1



8022 56024133 วศ.สท..
02.56/12061100/024133

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

เกา้อ้ีท  างาน ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TPR-56 ผลิตจาก
ประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,137.86 อุตสำหกำร 1

8023 56024134 วศ.สท..
02.56/12061100/024134

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8024 56024135 วศ.สท..
02.56/12061100/024135

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8025 56024136 วศ.สท..
02.56/12061100/024136

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8026 56024137 วศ.สท..
02.56/12061100/024137

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8027 56024138 วศ.สท..
02.56/12061100/024138

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8028 56024139 วศ.สท..
02.56/12061100/024139

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8029 56024140 วศ.สท..
02.56/12061100/024140

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8030 56024142 วศ.สท..
02.56/12061100/024142

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8031 56024143 วศ.สท..
02.56/12061100/024143

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8032 56024144 วศ.สท..
02.56/12061100/024144

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8033 56024145 วศ.สท..
02.56/12061100/024145

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8034 56024146 วศ.สท..
02.56/12061100/024146

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8035 56024147 วศ.สท..
02.56/12061100/024147

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8036 56024148 วศ.สท..
02.56/12061100/024148

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8037 56024149 วศ.สท..
02.56/12061100/024149

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8038 56024150 วศ.สท..
02.56/12061100/024150

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8039 56024151 วศ.สท..
02.56/12061100/024151

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8040 56024152 วศ.สท..
02.56/12061100/024152

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8041 56024153 วศ.สท..
02.56/12061100/024153

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8042 56024154 วศ.สท..
02.56/12061100/024154

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1



8043 56024155 วศ.สท..
02.56/12061100/024155

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8044 56024156 วศ.สท..
02.56/12061100/024156

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8045 56024157 วศ.สท..
02.56/12061100/024157

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8046 56024158 วศ.สท..
02.56/12061100/024158

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8047 56024159 วศ.สท..
02.56/12061100/024159

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8048 56024160 วศ.สท..
02.56/12061100/024160

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8049 56024161 วศ.สท..
02.56/12061100/024161

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8050 56024162 วศ.สท..
02.56/12061100/024162

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8051 56024163 วศ.สท..
02.56/12061100/024163

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8052 56024164 วศ.สท..
02.56/12061100/024164

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8053 56024165 วศ.สท..
02.56/12061100/024165

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8054 56024166 วศ.สท..
02.56/12061100/024166

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8055 56024167 วศ.สท..
02.56/12061100/024167

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8056 56024168 วศ.สท..
02.56/12061100/024168

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8057 56024169 วศ.สท..
02.56/12061100/024169

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8058 56024170 วศ.สท..
02.56/12061100/024170

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8059 56024171 วศ.สท..
02.56/12061100/024171

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8060 56024172 วศ.สท..
02.56/12061100/024172

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8061 56024173 วศ.สท..
02.56/12061100/024173

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8062 56024174 วศ.สท..
02.56/12061100/024174

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8063 56024175 วศ.สท..
02.56/12061100/024175

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1



8064 56024176 วศ.สท..
02.56/12061100/024176

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8065 56024177 วศ.สท..
02.56/12061100/024177

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8066 56024178 วศ.สท..
02.56/12061100/024178

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8067 56024179 วศ.สท..
02.56/12061100/024179

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8068 56024180 วศ.สท..
02.56/12061100/024180

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8069 56024181 วศ.สท..
02.56/12061100/024181

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8070 56024182 วศ.สท..
02.56/12061100/024182

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8071 56024183 วศ.สท..
02.56/12061100/024183

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8072 56024184 วศ.สท..
02.56/12061100/024184

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8073 56024185 วศ.สท..
02.56/12061100/024185

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8074 56024186 วศ.สท..
02.56/12061100/024186

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8075 56024187 วศ.สท..
02.56/12061100/024187

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8076 56024188 วศ.สท..
02.56/12061100/024188

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8077 56024189 วศ.สท..
02.56/12061100/024189

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8078 56024190 วศ.สท..
02.56/12061100/024190

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8079 56024191 วศ.สท..
02.56/12061100/024191

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8080 56024192 วศ.สท..
02.56/12061100/024192

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8081 56024193 วศ.สท..
02.56/12061100/024193

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8082 56024194 วศ.สท..
02.56/12061100/024194

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8083 56024195 วศ.สท..
02.56/12061100/024195

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8084 56024196 วศ.สท..
02.56/12061100/024196

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1



8085 56024197 วศ.สท..
02.56/12061100/024197

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8086 56024198 วศ.สท..
02.56/12061100/024198

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8087 56024199 วศ.สท..
02.56/12061100/024199

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8088 56024200 วศ.สท..
02.56/12061100/024200

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8089 56024201 วศ.สท..
02.56/12061100/024201

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8090 56024202 วศ.สท..
02.56/12061100/024202

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8091 56024203 วศ.สท..
02.56/12061100/024203

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8092 56024204 วศ.สท..
02.56/12061100/024204

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8093 56024205 วศ.สท..
02.56/12061100/024205

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8094 56024206 วศ.สท..
02.56/12061100/024206

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8095 56024207 วศ.สท..
02.56/12061100/024207

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8096 56024208 วศ.สท..
02.56/12061100/024208

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8097 56024209 วศ.สท..
02.56/12061100/024209

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8098 56024210 วศ.สท..
02.56/12061100/024210

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8099 56024211 วศ.สท..
02.56/12061100/024211

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8100 56024212 วศ.สท..
02.56/12061100/024212

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8101 56024213 วศ.สท..
02.56/12061100/024213

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8102 56024214 วศ.สท..
02.56/12061100/024214

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8103 56024215 วศ.สท..
02.56/12061100/024215

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8104 56024216 วศ.สท..
02.56/12061100/024216

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8105 56024217 วศ.สท..
02.56/12061100/024217

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1



8106 56024218 วศ.สท..
02.56/12061100/024218

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8107 56024219 วศ.สท..
02.56/12061100/024219

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8108 56024220 วศ.สท..
02.56/12061100/024220

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8109 56024221 วศ.สท..
02.56/12061100/024221

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8110 56024222 วศ.สท..
02.56/12061100/024222

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8111 56024223 วศ.สท..
02.56/12061100/024223

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8112 56024224 วศ.สท..
02.56/12061100/024224

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8113 56024225 วศ.สท..
02.56/12061100/024225

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8114 56024226 วศ.สท..
02.56/12061100/024226

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8115 56024227 วศ.สท..
02.56/12061100/024227

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8116 56024228 วศ.สท..
02.56/12061100/024228

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8117 56024229 วศ.สท..
02.56/12061100/024229

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8118 56024230 วศ.สท..
02.56/12061100/024230

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8119 56024231 วศ.สท..
02.56/12061100/024231

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8120 56024232 วศ.สท..
02.56/12061100/024232

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8121 56024233 วศ.สท..
02.56/12061100/024233

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

เกา้อ้ี ยีห่อ้ TAIPAT รุ่น TVC-611 ผลิตจากประเทศ
ไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                   713.69 อุตสำหกำร 1

8122 56024234 วศ.สท..
02.56/12061100/024234

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8123 56024235 วศ.สท..
02.56/12061100/024235

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8124 56024236 วศ.สท..
02.56/12061100/024236

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8125 56024237 วศ.สท..
02.56/12061100/024237

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8126 56024238 วศ.สท..
02.56/12061100/024238

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1



8127 56024239 วศ.สท..
02.56/12061100/024239

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8128 56024240 วศ.สท..
02.56/12061100/024240

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8129 56024241 วศ.สท..
02.56/12061100/024241

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8130 56024242 วศ.สท..
02.56/12061100/024242

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8131 56024243 วศ.สท..
02.56/12061100/024243

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8132 56024244 วศ.สท..
02.56/12061100/024244

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8133 56024245 วศ.สท..
02.56/12061100/024245

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8134 56024246 วศ.สท..
02.56/12061100/024246

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8135 56024247 วศ.สท..
02.56/12061100/024247

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8136 56024248 วศ.สท..
02.56/12061100/024248

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8137 56024249 วศ.สท..
02.56/12061100/024249

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8138 56024250 วศ.สท..
02.56/12061100/024250

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8139 56024251 วศ.สท..
02.56/12061100/024251

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8140 56024252 วศ.สท..
02.56/12061100/024252

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8141 56024253 วศ.สท..
02.56/12061100/024253

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8142 56024254 วศ.สท..
02.56/12061100/024254

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8143 56024255 วศ.สท..
02.56/12061100/024255

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8144 56024256 วศ.สท..
02.56/12061100/024256

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8145 56024257 วศ.สท..
02.56/12061100/024257

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8146 56024258 วศ.สท..
02.56/12061100/024258

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8147 56024259 วศ.สท..
02.56/12061100/024259

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1



8148 56024260 วศ.สท..
02.56/12061100/024260

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8149 56024261 วศ.สท..
02.56/12061100/024261

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8150 56024262 วศ.สท..
02.56/12061100/024262

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8151 56024263 วศ.สท..
02.56/12061100/024263

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8152 56024264 วศ.สท..
02.56/12061100/024264

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8153 56024265 วศ.สท..
02.56/12061100/024265

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8154 56024266 วศ.สท..
02.56/12061100/024266

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8155 56024267 วศ.สท..
02.56/12061100/024267

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8156 56024268 วศ.สท..
02.56/12061100/024268

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8157 56024269 วศ.สท..
02.56/12061100/024269

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8158 56024270 วศ.สท..
02.56/12061100/024270

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8159 56024271 วศ.สท..
02.56/12061100/024271

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8160 56024272 วศ.สท..
02.56/12061100/024272

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8161 56024273 วศ.สท..
02.56/12061100/024273

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8162 56024274 วศ.สท..
02.56/12061100/024274

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8163 56024275 วศ.สท..
02.56/12061100/024275

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8164 56024276 วศ.สท..
02.56/12061100/024276

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8165 56024277 วศ.สท..
02.56/12061100/024277

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8166 56024278 วศ.สท..
02.56/12061100/024278

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8167 56024279 วศ.สท..
02.56/12061100/024279

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8168 56024280 วศ.สท..
02.56/12061100/024280

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1



8169 56024281 วศ.สท..
02.56/12061100/024281

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8170 56024282 วศ.สท..
02.56/12061100/024282

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8171 56024283 วศ.สท..
02.56/12061100/024283

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

โตะ๊เอนกประสงค ์ยีห่อ้TAIPAT รุ่น TFC-3072 
ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

17-พ.ค.-56 พร้อมใชง้าน                2,192.43 อุตสำหกำร 1

8172 56024405 วศ.คล.
05.56/12061100/024405

ชุดก าเนิดลมร้อนและปรับความเร็วรอบลม ชุดก าเนิดลมร้อนและปรับความเร็วรอบลม จ านวน
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16 กรกฏาคม 
2556

พร้อมใชง้าน              80,000.00 เคร่ืองกล 1

8173 56024650 วศ.สท..
12.56/12060100/024650

รถเขน็สแตนเลสชั้นเดียว รถเขน็สแตนเลสชั้นเดียว ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                9,340.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8174 56024651 วศ.สท..
12.56/12060100/024651

ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน มือจบัชนิดบิด ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน มือจบัชนิดบิด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                6,530.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8175 56024652 วศ.สท..
12.56/12060100/024652

ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน มือจบัชนิดบิด ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน มือจบัชนิดบิด ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                6,530.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8176 56024653 วศ.สท..
12.56/12060100/024653

กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีลอ้เล่ือน กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีลอ้เล่ือน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,730.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8177 56024654 วศ.สท..
12.56/12060100/024654

กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีลอ้เล่ือน กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีลอ้เล่ือน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,730.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8178 56024655 วศ.สท..
12.56/12060100/024655

กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีลอ้เล่ือน กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีลอ้เล่ือน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,730.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8179 56024656 วศ.สท..
12.56/12060100/024656

กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีลอ้เล่ือน กระดานไวทบ์อร์ดแบบมีลอ้เล่ือน ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                3,730.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8180 56024657 วศ.สท..
12.56/12060100/024657

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8181 56024658 วศ.สท..
12.56/12060100/024658

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8182 56024659 วศ.สท..
12.56/12060100/024659

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8183 56024660 วศ.สท..
12.56/12060100/024660

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8184 56024661 วศ.สท..
12.56/12060100/024661

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8185 56024662 วศ.สท..
12.56/12060100/024662

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8186 56024663 วศ.สท..
12.56/12060100/024663

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8187 56024664 วศ.สท..
12.56/12060100/024664

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8188 56024665 วศ.สท..
12.56/12060100/024665

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8189 56024666 วศ.สท..
12.56/12060100/024666

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1



8190 56024667 วศ.สท..
12.56/12060100/024667

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8191 56024668 วศ.สท..
12.56/12060100/024668

โตะ๊เอนกประสงค์ โตะ๊เอนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

25-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน                2,500.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8192 56024692 วศ.สท..
08.56/12060100/024692

ตูเ้ก็บเอกสาร ตูเ้ก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

14 กรกฏาคม 
2556

พร้อมใชง้าน                           -   โครงกำร

หลักสูตร

1

8193 56024693 วศ.สท..
08.56/12060100/024693

ผา้ม่านหอ้งประชุม Self Access Leaning Centre ผา้ม่านหอ้งประชุม Self Access Leaning Centre 
จ านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

19-ก.ย.-56 พร้อมใชง้าน              44,515.79 โครงกำร

หลักสูตร

1

8194 56024888 วศ.สท..
08.56/12060100/024888

ตูเ้ก็บเอกสาร ยีห่อ้ อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล ์จ  านวน1 
ชุด

ตูเ้ก็บเอกสาร ยีห่อ้ อินเด็กซ ์ลิฟว่ิงมอลล ์จ  านวน1 
ชุด

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

07-พ.ย.-56 พร้อมใชง้าน              84,426.50 โครงกำร

หลักสูตร

1

8195 57024787 วศ.สท..
12.56/12061000/024787

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9J

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8196 57024788 วศ.สท..
12.56/12061000/024788

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9V

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8197 57024789 วศ.สท..
12.56/12061000/024789

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9S

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8198 57024790 วศ.สท..
12.56/12061000/024790

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9P

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8199 57024791 วศ.สท..
12.56/12061000/024791

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9T

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8200 57024792 วศ.สท..
12.56/12061000/024792

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9W

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8201 57024793 วศ.สท..
12.56/12061000/024793

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9N

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8202 57024794 วศ.สท..
12.56/12061000/024794

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9Q

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8203 57024795 วศ.สท..
12.56/12061000/024795

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9M

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8204 57024796 วศ.สท..
12.56/12061000/024796

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All in-one เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ HP รุ่น Pro4300 All 
in-one S/N SGH338QX9R

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
แผน่ดิน (ค่า

21-ต.ค.-56 พร้อมใชง้าน              18,580.00 งำนบริกำร

กำรศึกษำฯ

1

8205 57024898 วศ.คล.
05.57/12061100/024898

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS 2072A (99962)

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS 2072A ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน              31,800.00 เคร่ืองกล 1

8206 57024899 วศ.คล.
05.57/12061100/024899

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS 2072A (99963)

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS 2072A ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน              31,800.00 เคร่ืองกล 1

8207 57024900 วศ.คล.
05.57/12061100/024900

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS 2072A (99964)

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า เคร่ืองวดั
รูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ RIGOL รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน              31,800.00 เคร่ืองกล 1

8208 57024901 วศ.คล.
05.57/12061100/024901

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS 2072A (99965)

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า เคร่ืองวดั
รูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ RIGOL รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน              31,800.00 เคร่ืองกล 1

8209 57024902 วศ.คล.
05.57/12061100/024902

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS 2072A (99966)

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า เคร่ืองวดั
รูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ RIGOL รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน              31,800.00 เคร่ืองกล 1

8210 57024903 วศ.คล.
05.57/12061100/024903

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ 
RIGOL รุ่น DS 2072A (99967)

เคร่ืองวดัรูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า เคร่ืองวดั
รูปแบบคล่ืนสญัญาณทางไฟฟ้า ยีห่อ้ RIGOL รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-ม.ค.-57 พร้อมใชง้าน              31,800.00 เคร่ืองกล 1



8211 57024909
วศ.คล.05.57/112/024909

เคร่ืองวดัระดบัความดงัเสียงของเคร่ืองจกัร จ  านวน
 1 เคร่ือง (99956)

เคร่ืองวดัระดบัความดงัเสียงของเคร่ืองจกัร ยีห่อ้ 
testo รุ่น testo 815 ผลิตจากประเทศเยอรมนันี

จา้งเหมา
บริการซ่อม

งบคลงั 18-ก.พ.-57 พร้อมใชง้าน              19,680.00 เคร่ืองกล 1

8212 57024910 วศ.คล.
05.57/12061100/024910

เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง จ านวน 1 เคร่ือง 
(99957)

เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยีห่อ้ RIGOL รุ่น DP 
832 ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18-ก.พ.-57 พร้อมใชง้าน              16,500.00 เคร่ืองกล 1

8213 57024911 วศ.คล.
05.57/12061100/024911

เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง จ านวน 1 เคร่ือง 
(99958)

เคร่ืองจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ยีห่อ้ RIGOL รุ่น DP 
832 ผลิตจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18-ก.พ.-57 พร้อมใชง้าน              16,500.00 เคร่ืองกล 1

8214 221482 57024912 วศ.คล.
05.57/12061100/024912

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั จ  านวน 1 เคร่ือง 
(99959)

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั ยีห่อ้ testo รุ่น testo
 830-T2 ผลิตจากประเทศเยอรมนันี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18-ก.พ.-57 ช ารุด (รอ
จ าหน่าย)

             18,457.50 เคร่ืองกล 1

8215 241548 57024913 วศ.คล.
05.57/12061100/024913

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั จ  านวน 1 เคร่ือง 
(99960)

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั ยีห่อ้ testo รุ่น testo
 830-T2 ผลิตจากประเทศเยอรมนันี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18-ก.พ.-57 พร้อมใชง้าน              18,457.50 เคร่ืองกล 1

8216 241550 57024914 วศ.คล.
05.57/12061100/024914

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั จ  านวน 1 เคร่ือง 
(99961)

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไม่สมัผสั ยีห่อ้ testo รุ่น testo
 830-T2 ผลิตจากประเทศเยอรมนันี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18-ก.พ.-57 พร้อมใชง้าน              18,457.50 เคร่ืองกล 1

8217 57024918 วศ.คล.
27.57/12061000/024918

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2 ยีห่อ้ LENOVO รุ่น S410p-59402226 จาก

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              30,600.00 งำนพัสดุ 1

8218 57024919 วศ.คล.
27.57/12061000/024919

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 2

เคร่ือง LCD PROJECTOR ยีห่อ้ EPSON รุ่น 
EB-S03 จากญ่ีปุ่ น ประกนั 2 ปี

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 11-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              30,600.00 งำนพัสดุ 1

8219 57024920 วศ.คล.
01.57/12060300/024920

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8220 57024921 วศ.คล.
01.57/12060300/024921

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8221 57024922 วศ.คล.
01.57/12060300/024922

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8222 57024923 วศ.คล.
01.57/12060300/024923

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8223 57024924 วศ.คล.
01.57/12060300/024924

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8224 57024925 วศ.คล.
01.57/12060300/024925

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8225 57024926 วศ.คล.
01.57/12060300/024926

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8226 57024927 วศ.คล.
01.57/12060300/024927

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8227 57024928 วศ.คล.
01.57/12060300/024928

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8228 57024929 วศ.คล.
01.57/12060300/024929

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 จากจีน ประกนั 
1 ปี

แคลม้มิเตอร์ ยีห่อ้ FLUKE รุ่น381 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8229 57024930 วศ.คล.
01.57/12060300/024930

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100558)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8230 57024931 วศ.คล.
01.57/12060300/024931

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100559)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8231 57024932 วศ.คล.
01.57/12060300/024932

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100560)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1



8232 57024933 วศ.คล.
01.57/12060300/024933

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100561)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8233 57024934 วศ.คล.
01.57/12060300/024934

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100562)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8234 57024935 วศ.คล.
01.57/12060300/024935

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100563)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8235 57024936 วศ.คล.
01.57/12060300/024936

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100564)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8236 57024937 วศ.คล.
01.57/12060300/024937

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100565)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8237 57024938 วศ.คล.
01.57/12060300/024938

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100566)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8238 57024939 วศ.คล.
01.57/12060300/024939

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100567)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8239 57024940 วศ.คล.
01.57/12060300/024940

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100568)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8240 57024941 วศ.คล.
01.57/12060300/024941

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100569)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8241 57024942 วศ.คล.
01.57/12060300/024942

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100570)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8242 57024943 วศ.คล.
01.57/12060300/024943

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100571)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8243 57024944 วศ.คล.
01.57/12060300/024944

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 จาก
ประเทศฝร่ังเศษ ประกนั 1 ปี (100572)

รีโอสตสั ยีห่อ้ Langlois รุ่น EC03-1100 ผลิตหรือ
ประกอบจากประเทศฝร่ังเศษ รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 20-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              23,666.67 ไฟฟ้ำฯ 1

8244 57024945 วศ.คล.
05.57/12061100/024945

แวคคัม่ป๊ัม ยีห่อ้ Ulvac รุ่น GHD-031 ผลิตภณัฑ์
จากประเทศญ่ีปุ่ น จ  านวน 1 เคร่ือง (100471)

แวคคัม่ป๊ัม ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              41,462.50 เคร่ืองกล 1

8245 57024946 วศ.คล.
04.57/12061100/024946

เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงแบบล าแสงคู่ จ  านวน 1
 ชุด (100584)

เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงแบบล าแสงคู่ ยีห่อ้ 
Hitachi รุ่น U-2900 จากประเทศญ่ีปุ่ น การ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน            323,136.90 เคมี 1

8246 57024947 วศ.คล.
04.57/12061100/024947

เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงแบบล าแสงคู่ จ  านวน 1
 ชุด (100585)

ชุดคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ DELL รุ่น OPTIPLEX 3010 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน              34,240.00 เคมี 1

8247 57024948 วศ.คล.
04.57/12061100/024948

เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงแบบล าแสงคู่ จ  านวน 1
 ชุด (100586)

เคร่ืองพิมพผ์ล(printer) ยีห่อ้ Brother รุ่น DCP-1510 ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน                3,199.30 เคมี 1

8248 57024949 วศ.คล.
04.57/12061100/024949

เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงแบบล าแสงคู่ จ  านวน 1
 ชุด (100588)

Quartz cell ขนาด 10 มิลลิเมตร ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน                5,778.00 เคมี 1

8249 57024950 วศ.คล.
04.57/12061100/024950

เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงแบบล าแสงคู่ จ  านวน 1
 ชุด (100589)

Flash drive ยีห่อ้ Kingston ขนาด 8 GB ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 31-มี.ค.-57 พร้อมใชง้าน                   267.50 เคมี 1

8250 57024965 วศ.คล.
05.57/12061100/024965

ชุดวดัความดนัไดนามิกส์ความละเอียดสูง ยีห่อ้ 
PCB จ านวน 1 ชุด (100891)

ชุดวดัความดนัไดนามิกส์ความละเอียดสูง ยีห่อ้ 
PCB ผลิตหรือประกอบจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 02-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน            782,170.00 เคร่ืองกล 1

8251 57024966 วศ.คล.
05.57/12061100/024966

เคร่ืองวดัระยะดว้ยเลเซอร์ เคร่ืองวดัระยะดว้ยเลเซอร์ ยีห่อ้ Keyence รุ่น LK-G
 Series ผลิตหรือประกอบจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน         1,926,000.00 เคร่ืองกล 1

8252 57024967 วศ.คล.
01.57/12061100/024967

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100979)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1



8253 57024968 วศ.คล.
01.57/12061100/024968

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100980)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8254 57024969 วศ.คล.
01.57/12061100/024969

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100981)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8255 57024970 วศ.คล.
01.57/12061100/024970

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100982)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8256 57024971 วศ.คล.
01.57/12061100/024971

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100983)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8257 57024972 วศ.คล.
01.57/12061100/024972

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100984)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8258 57024973 วศ.คล.
01.57/12061100/024973

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100985)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8259 57024974 วศ.คล.
01.57/12061100/024974

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100986)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8260 57024975 วศ.คล.
01.57/12061100/024975

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100987)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8261 57024976 วศ.คล.
01.57/12061100/024976

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100988)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8262 57024977 วศ.คล.
01.57/12061100/024977

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100989)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8263 57024978 วศ.คล.
01.57/12061100/024978

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100990)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8264 57024979 วศ.คล.
01.57/12061100/024979

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100991)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8265 57024980 วศ.คล.
01.57/12061100/024980

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี (100992)

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8266 57024981 วศ.คล.
01.57/12061100/024981

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8267 57024982 วศ.คล.
01.57/12061100/024982

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8268 57024983 วศ.คล.
01.57/12061100/024983

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8269 57024984 วศ.คล.
01.57/12061100/024984

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8270 57024985 วศ.คล.
01.57/12061100/024985

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8271 57024986 วศ.คล.
01.57/12061100/024986

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8272 57024987 วศ.คล.
01.57/12061100/024987

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8273 57024988 วศ.คล.
01.57/12061100/024988

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1



8274 57024989 วศ.คล.
01.57/12061100/024989

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8275 57024990 วศ.คล.
01.57/12061100/024990

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8276 57024991 วศ.คล.
01.57/12061100/024991

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ GW รุ่น GDS-1052-U จาก
ไตห้วนั รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              14,820.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8277 57024993 วศ.คล.
01.57/12061100/024993

เคร่ืองวดัความตา้นทานดิน ยีห่อ้ โยโกกาวา รุ่น 
EY200 จากญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี (100918)

เคร่ืองวดัความตา้นทานดิน ยีห่อ้ โยโกกาวา รุ่น 
EY200 จากญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              31,672.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8278 57024994 วศ.คล.
01.57/12061100/024994

เคร่ืองวดัความตา้นทานดิน ยีห่อ้ โยโกกาวา รุ่น 
EY200 จากญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี (100919)

เคร่ืองวดัความตา้นทานดิน ยีห่อ้ โยโกกาวา รุ่น 
EY200 จากญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 08-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              31,672.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8279 57024995 วศ.คล.
01.57/12061100/024995

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8280 57024996 วศ.คล.
01.57/12061100/024996

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8281 57024997 วศ.คล.
01.57/12061100/024997

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8282 57024998 วศ.คล.
01.57/12061100/024998

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8283 57024999 วศ.คล.
01.57/12061100/024999

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8284 57025000 วศ.คล.
01.57/12061100/025000

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8285 57025001 วศ.คล.
01.57/12061100/025001

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8286 57025002 วศ.คล.
01.57/12061100/025002

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8287 57025003 วศ.คล.
01.57/12061100/025003

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8288 57025004 วศ.คล.
01.57/12061100/025004

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าแบบคลอ้ง ยีห่อ้ FLUKE รุ่น
 374 จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              11,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8289 57025005 วศ.คล.
01.57/12061100/025005

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 
ผลิตหรือประกอบจากประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 จาก
ประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              32,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8290 57025006 วศ.คล.
01.57/12061100/025006

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 
ผลิตหรือประกอบจากประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 จาก
ประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              32,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8291 57025007 วศ.คล.
01.57/12061100/025007

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 
ผลิตหรือประกอบจากประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 จาก
ประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              32,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8292 57025008 วศ.คล.
01.57/12061100/025008

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 
ผลิตหรือประกอบจากประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 จาก
ประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              32,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8293 57025009 วศ.คล.
01.57/12061100/025009

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 
ผลิตหรือประกอบจากประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 จาก
ประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              32,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8294 57025010 วศ.คล.
01.57/12061100/025010

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 
ผลิตหรือประกอบจากประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองวดักระแสร่ัวไหล ยีห่อ้ FLUKE รุ่น 360 จาก
ประเทศญ่ีปุ่ น รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              32,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1



8295 57025011 วศ.คล.
04.57/12061100/025011

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้แบบเอซีดีซี (ACDC) ขนาด 250 
แอมป์ ยีห่อ้ WELPRO รุ่น WELARC 250 จากจีน 

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้แบบเอซีดีซี (ACDC) ขนาด250
แอมป์ ยีห่อ้WELPRO รุ่น WELARC 250 จากจีน 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              56,000.00 เคมี 1

8296 57025013 วศ.คล.
04.57/12061100/025013

ตูค้วบคุมอุณหภูมิ ผลิตภณัฑข์อง X1 Unique 
จ านวน 1 ตู ้รับประกนั 1 ปี (101281)

ตูค้วบคุมอุณหภูมิ จ  านวน 1 ตู ้รับประกนั 1 ปี ผลิต
จากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              33,384.00 เคมี 1

8297 221504 57025014 วศ.คล.
04.57/12061100/025014

ชุดควบคุมความช้ืน จ านวน 1 ชุด (101282) ชุดควบคุมความช้ืน จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              19,013.90 เคมี 1

8298 221509 57025015 วศ.คล.
04.57/12061100/025015

เคร่ืองชัง่น ้าหนกั Series Model XB320M จ านวน 1
 ชุด (101285)

เคร่ืองชัง่น ้าหนกั Series Model XB320M จ านวน 1
 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              22,470.00 เคมี 1

8299 57025016 วศ.คล.
05.57/12061100/025016

เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพของยาง ยีห่อ้ Extech 
รุ่น M0230

เคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพของยาง ยีห่อ้ Extech 
รุ่น M0230 ผลิตจากประเทศอเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              33,000.00 เคร่ืองกล 1

8300 57025017 วศ.คล.
05.57/12061100/025017

ชุดวดัอุณหภูมิชนิดใยแกว้น าแสง ยีห่อ้ Luxtron รุ่น
 SFF-02

ชุดวดัอุณหภูมิชนิดใยแกว้น าแสง ยีห่อ้ Luxtron รุ่น
 SFF-02 ผลิตจากประเทศอเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน              80,000.00 เคร่ืองกล 1

8301 57025018 วศ.คล.
05.57/12061100/025018

ชุดเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า ST-9800T ยีห่อ้ Extech 
รุ่น MA640

ชุดเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า ST-9800T ยีห่อ้ Extech 
รุ่น MA640

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน                6,800.00 เคร่ืองกล 1

8302 221718 
226944 

57025019 วศ.คล.
05.57/12061100/025019

ชุดอุปกรณ์สร้างตน้แบบ (100888) ชุดอุปกรณ์สร้างตน้แบบ (รายละเอียดตามสญัญา
เลขท่ี วศ.14(คล)/2557 ลว 25 ก.พ.57)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 22-พ.ค.-57 พร้อมใชง้าน            165,000.00 เคร่ืองกล 1

8303 57025021 วศ.คล.
04.57/12061100/025021

เคร่ืองท าน ้ากลัน่ เคร่ืองท าน ้ากลัน่ ยีห่อ้ GFL รุ่น 2008 ผลิตภณัฑ์
ประเทศเยอรมนั รับประกนั 2 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            175,700.00 เคมี 1

8304 57025022 วศ.คล.
04.57/12061100/025022

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าแบบติก (TIG) ขนาด 250 แอมป์ 
ยีห่อ้ WELPRO (100917)

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าแบบติก (TIG) ขนาด 250 แอมป์ 
ยีห่อ้ WELPRO รุ่นWELTIG 250P AC/DC จีน 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน              55,900.00 เคมี 1

8305 57025023 วศ.คล.
01.57/12061100/025023

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป จ านวน 1 ชุด (100923) ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยีห่อ้ TEKTRONIX รุ่น 
DP03034 ผลิตหรือประกอบจากประเทศ CHINA 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            753,300.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8306 57025024 วศ.คล.
01.57/12061100/025024

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป เคร่ืองประมวลผลและบนัทึกขอ้มูล ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            753,300.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8307 57025074 วศ.คล.
01.57/12061100/025074

ชุดเบรกมอเตอร์ ยีห่อ้ PowerDrive Automation รุ่น
 DynaTest-S1 จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี 

ชุดเบรกมอเตอร์ ยีห่อ้ PowerDrive Automation รุ่น
 DynaTest-S1 จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            214,950.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8308 57025075 วศ.คล.
01.57/12061100/025075

ชุดเบรกมอเตอร์ ยีห่อ้ PowerDrive Automation รุ่น
 DynaTest-S1 จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี 

ชุดเบรกมอเตอร์ ยีห่อ้ PowerDrive Automation รุ่น
 DynaTest-S1 จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            214,950.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8309 57025076 วศ.คล.
01.57/12061100/025076

ชุดเบรกมอเตอร์ ยีห่อ้ PowerDrive Automation รุ่น
 DynaTest-S1 จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี 

ชุดเบรกมอเตอร์ ยีห่อ้ PowerDrive Automation รุ่น
 DynaTest-S1 จากประเทศไทย รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            214,950.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8310 57025077 วศ.คล.
05.57/12061100/025077

ชุดเคร่ืองมือวดัการไหลของอากาศ ยีห่อ้ Testo รุ่น 
Testo 435

ชุดเคร่ืองมือวดัการไหลของอากาศ ยีห่อ้ Testo รุ่น 
Testo 435 ผลิตจากประเทศเยอรมนันี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 12-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            160,000.00 เคร่ืองกล 1

8311 57025078 วศ.คล.
05.57/12061100/025078

หมอ้แปลงปรับแรงดนัไฟฟ้าแบบแกนหมุน เคร่ือง
ท่ี 1,2 ยีห่อ้ TDGC-3/0.5 (USA)

หมอ้แปลงปรับแรงดนัไฟฟ้าแบบแกนหมุน ยีห่อ้ 
TDGC-3/0.5 ผลิตจาก USA

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 13-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน              19,000.00 เคร่ืองกล 1

8312 57025079 วศ.คล.
05.57/12061100/025079

เคร่ืองเจาะและกดั ยีห่อ้ MAGNUM-CUT ผลิต
จากประเทศไตห้วนั

เคร่ืองเจาะและกดั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 13-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            269,158.88 เคร่ืองกล 1

8313 57025080 วศ.คล.
05.57/12061100/025080

เคร่ืองเจาะและกดั ยีห่อ้ MAGNUM-CUT ผลิต
จากประเทศไตห้วนั

เคร่ืองเจาะและกดั ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 13-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            269,158.88 เคร่ืองกล 1

8314 57025196 วศ.คล.
02.57/12061100/025196

เคร่ืองผสมความเร็วสูง ยีห่อ้ เเล็บ เทค รุ่น 
LMX10-VS ผลิตจากประเทศไทย

เคร่ืองผสมความเร็วสูง ยีห่อ้ เเล็บ เทค รุ่น 
LMX10-VS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24-มิ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            299,600.00 อุตสำหกำร 1

8315 57025198 วศ.คล.
01.57/12061100/025198

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สายวดัสญัญาณแบบดิฟเฟอร์เรนเชียลความถ่ี DC 
ถึง 50 MHz, +/- 300 v (TEKTRONIX P5200A)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2557

พร้อมใชง้าน            753,300.00 ไฟฟ้ำฯ 1



8316 57025199 วศ.คล.
01.57/12061100/025199

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สายวดัสญัญาณแบบดิฟเฟอร์เรนเชียลความถ่ี DC 
ถึง 50 MHz, +/- 300 v (TEKTRONIX P5200A)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2557

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

8317 57025200 วศ.คล.
01.57/12061100/025200

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สายวดัสญัญาณแบบดิฟเฟอร์เรนเชียลความถ่ี DC 
ถึง 50 MHz, +/- 300 v (TEKTRONIX P5200A)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2557

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

8318 57025201 วศ.คล.
01.57/12061100/025201

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สายวดัสญัญาณแบบดิฟเฟอร์เรนเชียลความถ่ี DC 
ถึง 50 MHz, +/- 300 v (TEKTRONIX P5200A)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2557

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

8319 57025202 วศ.คล.
01.57/12061100/025202

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สายวดักระแส 5 mA - 100A, 100kHz 
(TEKTRONIX A622)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2557

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

8320 57025203 วศ.คล.
01.57/12061100/025203

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สายวดักระแส 5 mA - 100A, 100kHz 
(TEKTRONIX A622)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2557

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

8321 57025204 วศ.คล.
01.57/12061100/025204

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สายวดักระแส 5 mA - 100A, 100kHz 
(TEKTRONIX A622)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2557

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

8322 57025205 วศ.คล.
01.57/12061100/025205

ดิจิตอลออสซิลโลสโคป สายวดักระแส 5 mA - 100A, 100kHz 
(TEKTRONIX A622)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กรกฏาคม 
2557

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

8323 312609 57025206 วศ.คล.
04.57/12061100/025206

เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ ยีห่อ้ AREX ประเทศอิตาลี 
รับประกนั 1 ปี

เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ ยีห่อ้ AREX ประเทศอิตาลี 
รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 กรกฏาคม 
2557

หมดความ
จ าเป็นใชง้าน

             31,775.70 เคมี 1

8324 312703 57025215 วศ.คล.
04.57/12061100/025215

ชุดเขยา่สาร จ านวน 1 ชูด (รับประกนั 1 ปี) เคร่ืองกวนสารละลายระบบแม่เหล็กและใหค้วาม
ร้อน และแบบแทน่หมุน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05-ส.ค.-57 พร้อมใชง้าน              46,000.00 เคมี 1

8325 57025422 วศ.คล.
05.57/12061100/025422

โปรแกรมวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางฟิสิกซ ์ยีห่อ้ 
Comsol (101881)

โปรแกรมวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางฟิสิกซ ์ยีห่อ้ 
Comsol รุ่น Comsol Multipysics ประเทศสวีเดน 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06-พ.ย.-57 พร้อมใชง้าน            310,000.00 เคร่ืองกล 1

8326 58006209 วศ.คล.
05.58/12061100/006209

อุปกรณ์วดัแรงของเคร่ืองทดสอบแรงดึง ยีห่อ้ 
INSTRON รุ่น 2580-106 (USA)

อุปกรณ์วดัแรงของเคร่ืองทดสอบแรงดึง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07-พ.ค.-58 พร้อมใชง้าน            197,950.00 เคร่ืองกล 1

8327 58006221 วศ.คล.
02.57/12061100/006221

เคร่ืองทดสอบแบบอเนกประสงค ์ยีห่อ้ 
SHIMADZU รุ่น AG-100kNXplus (ญ่ีปุ่ น)

เคร่ืองทดสอบแบบอเนกประสงค์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-มิ.ย.-58 พร้อมใชง้าน         3,518,000.00 อุตสำหกำร 1

8328 58006222 วศ.คล.
03.57/12061100/006222

เคร่ืองทดสอบก าลงัรับแรงของดิน แบบ 3 แกน 
(Triaxtial) ยีห่อ้ VJ Tech (องักฤษ)

เคร่ืองทดสอบก าลงัรับแรงของดิน แบบ 3 แกน 
(Triaxtial)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 15-มิ.ย.-58 พร้อมใชง้าน         1,708,480.00 โยธำ 1

8329 313849 58006227 วศ.คล.
05.58/12061100/006227

เคร่ืองประมวลผลทางตวัเลขพร้อมเซนเซอร์ฯ ยีห่อ้
 PH รุ่น i7-461 (313849)

เคร่ืองประมวลผลทางตวัเลขพร้อมเซนเซอร์การ
ตรวจวดัประสิทธิภาพสูง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23-มิ.ย.-58 พร้อมใชง้าน              88,703.00 เคร่ืองกล 1

8330 58006271 วศ.คล.
05.58/12061100/006271

ชุดประมวลผลการท างานฯ ยีห่อ้ kingston รุ่น 
KTD-PE421/1

ชุดประมวลผลการท างานของคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 กรกฏาคม 
2558

พร้อมใชง้าน              39,690.58 เคร่ืองกล 1

8331 102870 58025489 วศ.คล.
02.57/12061100/025489

ชุดเคร่ืองมือสอบเทียบความยาว ยีห่อ้ Mitutoyo 
รุ่น- (ประเทศญ่ีปุ่ น ) (102870)

ชุดเคร่ืองมือสอบเทียบความยาว ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 มกราคม 
2558

พร้อมใชง้าน            296,390.00 อุตสำหกำร 1

8332 58025546 วศ.คล.
04.57/12061100/025546

ชุดเคร่ืองมือช่าง เคร่ืองมือช่าง 28 รายการ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20 มกราคม 
2558

พร้อมใชง้าน            147,000.00 เคมี 1

8333 58025547 วศ.คล.
04.57/12061100/025547

ชุดเคร่ืองมือช่าง เคร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง ยีห่อ้ BOSCH รุ่น Aquatals 
1200 Plus 120 bar ผลิตจากจีน ประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20 มกราคม 
2558

พร้อมใชง้าน            147,000.00 เคมี 1

8334 58025548 วศ.คล.
04.57/12061100/025548

ชุดเคร่ืองมือช่าง สว่านไฟฟ้าชนิดกระแทก แบบโรตาร่ี ยีห่อ้ 
BOSCH รุ่น GBH 2-20D ผลิตจากจีน ประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20 มกราคม 
2558

พร้อมใชง้าน            147,000.00 เคมี 1

8335 58025549 วศ.คล.
04.57/12061100/025549

ชุดเคร่ืองมือช่าง เล่ือยฉลุไฟฟ้า ยีห่อ้ BOSCH รุ่น GST 65 Eผลิต
จากประเทศเยอรมนั ประกอบจากจีน ประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20 มกราคม 
2558

พร้อมใชง้าน            147,000.00 เคมี 1

8336 58025550 วศ.คล.
04.57/12061100/025550

ชุดเคร่ืองมือช่าง เตาผาไฟฟ้าความร้อนสูง ยีห่อ้ THAI BURNER 
1300 องศาเซลเซียส ผลิตจากประเทศไทย ประกนั 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 20 มกราคม 
2558

พร้อมใชง้าน            147,000.00 เคมี 1



8337 315304 58025943 วศ.คล.
04.57/12061100/025943

ตูดู้ดควนัพิษ ยีห่อ้ BIOBASE รุ่น FH-1500 
(315304)

ตูดู้ดควนัพิษ ยีห่อ้ BIOBASE รุ่น FH-1500 ผลิต
จากประเทศจีน รับประกนั 1 ปี

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2558

พร้อมใชง้าน            129,470.00 เคมี 1

8338 59006914
วศ.xx.00./12060100/006914

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8339 59006915
วศ.xx.00./12060100/006915

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8340 59006916
วศ.xx.00./12060100/006916

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8341 59006917
วศ.xx.00./12060100/006917

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8342 59006918
วศ.xx.00./12060100/006918

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8343 59006919
วศ.xx.00./12060100/006919

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8344 59006920
วศ.xx.00./12060100/006920

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8345 59006921
วศ.xx.00./12060100/006921

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8346 59006922
วศ.xx.00./12060100/006922

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8347 59006923
วศ.xx.00./12060100/006923

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8348 59006924
วศ.xx.00./12060100/006924

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8349 59006925
วศ.xx.00./12060100/006925

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8350 59006926
วศ.xx.00./12060100/006926

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8351 59006927
วศ.xx.00./12060100/006927

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8352 59006928
วศ.xx.00./12060100/006928

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8353 59006929
วศ.xx.00./12060100/006929

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8354 59006930
วศ.xx.00./12060100/006930

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8355 59006931
วศ.xx.00./12060100/006931

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8356 59006932
วศ.xx.00./12060100/006932

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8357 59006933
วศ.xx.00./12060100/006933

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1



8358 59006934
วศ.xx.00./12060100/006934

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8359 59006935
วศ.xx.00./12060100/006935

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8360 59006936
วศ.xx.00./12060100/006936

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8361 59006937
วศ.xx.00./12060100/006937

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8362 59006938
วศ.xx.00./12060100/006938

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด เกา้อ้ีประชุม VIP ยีห่อ้ เพอร์เฟ็คท ์รุ่น SR2/AC/D 
(TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8363 59006939
วศ.xx.00./12060100/006939

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด ชุดเกา้อ้ีโซฟารับรองแขกหอ้งประชุมชุดใหญ่ ยีห่อ้
เพอร์เฟ็คท ์รุ่น P21/3,P21/2,P21/1 (TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8364 59006940
วศ.xx.00./12060100/006940

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด ชุดเกา้อ้ีโซฟารับแขกหอ้งประชุมชุดเล็ก ยีห่อ้เพอร์
เฟ็คท ์รุ่น P21/3,P21/1 (TH)

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8365 59006941
วศ.xx.00./12060100/006941

ชุดเกา้อ้ีหอ้งประชุม จ านวน 1 ชุด ชุดโตะ๊หมู่บชูา ยีห่อ้เพอร์เฟ็คท ์รุ่น นอกแบบ (TH) ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

18 ธนัวาคม 
2558

พร้อมใชง้าน            121,552.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8366 59007536
วศ.คล.01.58/120/007536

ชุดไมคป์ระชุม (ชุดควบคุม ยีห่อ้ NPE รุ่น CF-50A)
 (315517)

ชุดไมคป์ระชุม (ชุดควบคุม ยีห่อ้ NPE รุ่น CF-50A) วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                7,650.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8367 59007537
วศ.คล.01.58/120/007537

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดประธาน ยีห่อ้ NPE
 รุ่น CF-50CR) (315518)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดประธาน ยีห่อ้ NPE
 รุ่น CF-50CR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,880.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8368 59007538
วศ.คล.01.58/120/007538

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.1) (315519)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8369 59007539
วศ.คล.01.58/120/007539

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.2) (315520)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8370 59007540
วศ.คล.01.58/120/007540

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.3) (315521)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8371 59007541
วศ.คล.01.58/120/007541

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.4) (315522)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8372 59007542
วศ.คล.01.58/120/007542

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.5) (315523)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8373 315524 59007543
วศ.คล.01.58/120/007543

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.6) (315524)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8374 315525 59007544
วศ.คล.01.58/120/007544

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.7) (315525)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8375 315526 59007545
วศ.คล.01.58/120/007545

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.8) (315526)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8376 315527 59007546
วศ.คล.01.58/120/007546

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.9) (315527)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8377 315528 59007547
วศ.คล.01.58/120/007547

ชุดไมคป์ระชุม ( ชุดผูร่้วมประชุม NPE รุ่น 
CF-50DR no.10) (315528)

ชุดไมคป์ระชุม (ไมโครโฟน ชุดผูร่้วมประชุม ยีห่อ้
 NPE รุ่น CF-50DR)

วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                2,790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8378 315529 59007548
วศ.คล.01.58/120/007548

เคร่ืองฉายภาพ (Projector Epson EB-X18) (315529) เคร่ืองฉายภาพ (Projector Epson EB-X18) วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน              21,400.00 ไฟฟ้ำฯ 1



8379 315530 59007549
วศ.คล.01.58/120/007549

เคร่ืองฉายภาพ (จอรับภาพ Screen Boy) (315530) เคร่ืองฉายภาพ (จอรับภาพ Screen Boy) วสัดุ การกีฬา งบคลงั 07 กนัยายน 
2559

พร้อมใชง้าน                   790.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8380 59008030 วศ.คล.
01.59/12060300/008030

เคร่ืองฉายมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ ยีห่อ้ EPSON 
รุ่น EB-X31

เคร่ืองฉายมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ ยีห่อ้ EPSON 
รุ่น EB-X31

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 22 กุมภาพนัธ์
 2560

พร้อมใชง้าน              21,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8381 59008031 วศ.คล.
01.59/12060300/008031

เคร่ืองฉายมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ ยีห่อ้ EPSON 
รุ่น EB-X31

เคร่ืองฉายมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ ยีห่อ้ EPSON 
รุ่น EB-X31

ครุภณัฑไ์ฟฟ้า งบคลงั 22 กุมภาพนัธ์
 2560

พร้อมใชง้าน              21,200.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8382 59008181 วศ.คล.
01.59/12061100/008181

เคร่ืองทดสอบรีเลยป้์องกนั (Protection Relay 
Tester)

เคร่ืองทดสอบรีเลยป้์องกนั (Protection Relay 
Tester)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            438,000.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8383 59008182 วศ.คล.
07.59/12061100/008182

ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายหลกั ยีห่อ้ CISCO รุ่น
 Catalyst 3850 (USA)

ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายหลกั ยีห่อ้ CISCO รุ่น
 Catalyst 3850 (USA) FOC2046X0ML

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            181,900.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

8384 59008183 วศ.คล.
07.59/12061100/008183

ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายหลกั ยีห่อ้ CISCO รุ่น
 Catalyst 3850 (USA)

ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายหลกั ยีห่อ้ CISCO รุ่น
 Catalyst 3850 (USA) FCW2046D0LD

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            181,900.00 ศูนย์

คอมพิวเตอร์
1

8385 59008184 วศ.คล.
05.59/12061100/008184

ชุดฝึกสถานีแจกจ่ายช้ินงานจ าลอง ยีห่อ้ Festo รุ่น 
MPS (GM)

ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            470,800.00 เคร่ืองกล 1

8386 59008185 วศ.คล.
05.59/12061100/008185

ชุดฝึกสถานีตรวจสอบช้ินงานจ าลอง ยีห่อ้ Festo รุ่น
 MPS (GM)

ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            636,650.00 เคร่ืองกล 1

8387 59008186 วศ.คล.
05.59/12061100/008186

สถานีแยกช้ินงานจ าลอง ยีห่อ้ Festo รุ่น MPS (GM) ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            502,900.00 เคร่ืองกล 1

8388 59008187 วศ.คล.
05.59/12061100/008187

โปรแกรมออกแบบการท างานฯ ยีห่อ้ Siemens รุ่น 
S7 Software for student (GM)

ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              86,135.00 เคร่ืองกล 1

8389 59008188 วศ.คล.
05.59/12061100/008188

โปรแกรมออกแบบการท างานระบบ SCADA ยีห่อ้
 Siemens รุ่น SCADA

ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            117,700.00 เคร่ืองกล 1

8390 59008189 วศ.คล.
05.59/12061100/008189

Apple ipad Air 2 WiFi 64 MB SiLve รุ่น ipad Air ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              21,935.00 เคร่ืองกล 1

8391 59008190 วศ.คล.
05.59/12061000/008190

คอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Dell รุ่น Vostro (USA) ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              43,335.00 เคร่ืองกล 1

8392 59008191 วศ.คล.
05.59/12061000/008191

จอภาพแสดงผล SE2417HG(B) 1/2 ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

8393 59008192 วศ.คล.
05.59/12061000/008192

จอภาพแสดงผล SE2417HG(B) 2/2 ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                           -   เคร่ืองกล 1

8394 59008193 วศ.คล.
05.59/12061100/008193

เคร่ืองอดัอากาศแบความดงัต ่าฯ ยีห่อ้ Festo รุ่น 
Festo (GM)

ชุดทดลองระบบจ าลองระบบการผลิตแบบ
อตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            115,560.00 เคร่ืองกล 1

8395 59008194 วศ.คล.
02.59/12061100/008194

เคร่ืองทดสอบความแขง็แบบร็อคเวลพร้อมอุปกรณ์
 Future-tech

เคร่ืองทดสอบความแขง็แบบร็อคเวล จ านวน 1 
เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            343,100.00 อุตสำหกำร 1

8396 59008195 วศ.คล.
02.59/12061100/008195

โตะ๊เหล็กวางเคร่ืองทดสอบ เคร่ืองทดสอบความแขง็แบบร็อคเวล จ านวน 1 
เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              15,000.00 อุตสำหกำร 1

8397 320652 59008196 วศ.คล.
03.59/12061100/008196

เคร่ืองทดสอบก าลงัรับแรงเฉือน 1/2 ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            299,600.00 โยธำ 1

8398 320659 59008197 วศ.คล.
03.59/12061100/008197

เคร่ืองทดสอบก าลงัรับแรงเฉือน 2/2 ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            299,600.00 โยธำ 1

8399 320660 59008198 วศ.คล.
03.59/12061100/008198

กล่องทดสอบแรงเฉือนพร้อมอุปกรณ์ ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              42,800.00 โยธำ 1



8400 320661 59008199 วศ.คล.
03.59/12061100/008199

ชุดอุปกรณ์ทอสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบ
เฉือนตรง (ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 2.5 น้ิว)

ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              44,940.00 โยธำ 1

8401 320662 59008200 วศ.คล.
03.59/12061100/008200

ชุดอุปกรณ์ทอสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบ
เฉือนตรง (ตวัอยา่งขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 100 

ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              47,080.00 โยธำ 1

8402 320663 59008201 วศ.คล.
03.59/12061100/008201

ชุดอุปกรณ์ทอสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบ
เฉือนตรง (ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 100น มม.)

ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              47,080.00 โยธำ 1

8403 320664 59008202 วศ.คล.
03.59/12061100/008202

ชุดแผน่น ้าหนกั 1/2 ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              12,840.00 โยธำ 1

8404 320665 59008203 วศ.คล.
03.59/12061100/008203

ชุดแผน่น ้าหนกั 2/2 ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              12,840.00 โยธำ 1

8405 320666 59008204 วศ.คล.
03.59/12061100/008204

อุปกรณ์วดัแรง (Load Cell) ขนาดรับแรงสูง 1/2 ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              26,750.00 โยธำ 1

8406 320667 59008205 วศ.คล.
03.59/12061100/008205

อุปกรณ์วดัแรง (Load Cell) ขนาดรับแรงสูง 2/2 ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              26,750.00 โยธำ 1

8407 320668 59008206 วศ.คล.
03.59/12061100/008206

อุปกรณ์วดัค่าการเคล่ือนตวัในแนวด่ิงแบบเท
รนสดิวเซอร์ (ช่วงการวดั 10 มม.) 1/2

ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              27,820.00 โยธำ 1

8408 320669 59008207 วศ.คล.
03.59/12061100/008207

อุปกรณ์วดัค่าการเคล่ือนตวัในแนวด่ิงแบบเท
รนสดิวเซอร์ (ช่วงการวดั 10 มม.) 2/2

ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              27,820.00 โยธำ 1

8409 320671 59008208 วศ.คล.
03.59/12061100/008208

อุปกรณ์วดัค่าการเคล่ือนตวัในแนวด่ิงแบบเท
รนสดิวเซอร์ (ช่วงการวดั 25 มม.) 1/2

ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              27,820.00 โยธำ 1

8410 320699 59008209 วศ.คล.
03.59/12061100/008209

อุปกรณ์วดัค่าการเคล่ือนตวัในแนวด่ิงแบบเท
รนสดิวเซอร์ (ช่วงการวดั 25 มม.) 2/2

ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              27,820.00 โยธำ 1

8411 320672 59008210 วศ.คล.
03.59/12061100/008210

ชุดประมวลผลคอมพิวเตอร์ ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              20,330.00 โยธำ 1

8412 320672 59008211 วศ.คล.
03.59/12061100/008211

จอภาพ ขนาด 23 น้ิว ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                4,280.00 โยธำ 1

8413 320675 59008212 วศ.คล.
03.59/12061100/008212

โปรแกรมส าหรับประมวลผลการทดสอบหาค่า
ก าลงัแรงเฉือนของดิน

ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              40,660.00 โยธำ 1

8414 320674 59008213 วศ.คล.
03.59/12061100/008213

ชุดทดสอบก าลงัอดัสามแกนของดินแบบไม่อ่ิมตวั ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            642,000.00 โยธำ 1

8415 320675 59008214 วศ.คล.
03.59/12061100/008214

Software ส าหรับใชใ้นการควบคุมการท างานบนัทึก ชุดทดสอบดินแบบเฉือนตรง 1 ชุด ยีห่อ้ VJ Tech 
รุ่น VJT2760A

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              86,170.00 โยธำ 1

8416 320653 59008215 วศ.คล.
03.59/12061100/008215

เคร่ืองแบง่ตวัอยา่ง ขนาด 1/2-3/4 น้ิว ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              10,593.00 โยธำ 1

8417 320676 59008216 วศ.คล.
03.59/12061100/008216

เคร่ืองแบง่ตวัอยา่ง ขนาด 1 น้ิว ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                9,630.00 โยธำ 1

8418 320677 59008217 วศ.คล.
03.59/12061100/008217

เคร่ืองแบง่ตวัอยา่งวสัดุเมด็หยาบเป็น 2 ส่วน ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                8,560.00 โยธำ 1

8419 320678 59008218 วศ.คล.
03.59/12061100/008218

เคร่ืองแบง่ตวัอยา่งชนิดปรับขนาดช่องได้ ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              41,581.00 โยธำ 1

8420 230679 59008219 วศ.คล.
03.59/12061100/008219

เคร่ืองกดตวัอยา่งดิน ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            235,935.00 โยธำ 1



8421 320682 59008220 วศ.คล.
03.59/12061100/008220

อุปกรณ์วดัแรง (Load Cell) ขนาดรับแรงสูงสุด2.5
 KN.

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              28,890.00 โยธำ 1

8422 320681 59008221 วศ.คล.
03.59/12061100/008221

อุปกรณ์วดัแรง (Load Cell) ขนาดรับแรงสูงสุด 10
 KN.

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              30,388.00 โยธำ 1

8423 320680 59008222 วศ.คล.
03.59/12061100/008222

อุปกรณ์วดัค่าการเคล่ือนตวัในแนวด่ิงแบบ LSCT 
(ช่วงการวดั 25 มม.)

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              28,890.00 โยธำ 1

8424 320683 59008223 วศ.คล.
03.59/12061100/008223

ชุดประกอบอุปกรณ์วดัแรงเพ่ือใชก้ดตวัอยา่งเม่ือ
ทดสอบ

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                7,704.00 โยธำ 1

8425 320684 59008224 วศ.คล.
03.59/12061100/008224

แทง่กอตวัอยา่งรูปแทง่ทรงกระบอกตนั ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                7,704.00 โยธำ 1

8426 320685 59008225 วศ.คล.
03.59/12061100/008225

อุปกรณ์จบัยดึแทง่กด ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                4,815.00 โยธำ 1

8427 320676 59008226 วศ.คล.
03.59/12061100/008226

ชุดแผน่ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวดัระยะการยบุตวัฯ ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                9,630.00 โยธำ 1

8428 320687 59008227 วศ.คล.
03.59/12061100/008227

ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดนัน ้าและวดัการ
เปล่ียนแปลงฯ

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            216,675.00 โยธำ 1

8429 320688 59008228 วศ.คล.
03.59/12061100/008228

อุปกรณ์ตรวจวดัแรงดนัแบบทรานสดิวเซอร์
ภายนอก

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              10,700.00 โยธำ 1

8430 320689 59008229 วศ.คล.
03.59/12061100/008229

ชุดวาลว์ไล่อากาศ ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                4,280.00 โยธำ 1

8431 320690 59008230 วศ.คล.
03.59/12061100/008230

อุปกรณ์วดัแรงภายในชนิดจุ่มจม ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              72,225.00 โยธำ 1

8432 320691 59008231 วศ.คล.
03.59/12061100/008231

เซลลส์ าหรับใส่ตวัอยา่งทดสอบหาค่าการทรุดตวั
ของดิน 1/4

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              24,075.00 โยธำ 1

8433 320692 59008232 วศ.คล.
03.59/12061100/008232

เซลลส์ าหรับใส่ตวัอยา่งทดสอบหาค่าการทรุดตวั
ของดิน 2/4

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              24,075.00 โยธำ 1

8434 320693 59008233 วศ.คล.
03.59/12061100/008233

เซลลส์ าหรับใส่ตวัอยา่งทดสอบหาค่าการทรุดตวั
ของดิน 3/4

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              24,075.00 โยธำ 1

8435 320694 59008234 วศ.คล.
03.59/12061100/008234

เซลลส์ าหรับใส่ตวัอยา่งทดสอบหาค่าการทรุดตวั
ของดิน 4/4

ชุดเตรียมตวัอยา่งดินหอ้งปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์
 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              24,075.00 โยธำ 1

8436 320696 59008235 วศ.คล.
02.59/12061100/008235

หุ่นยนตเ์ช่ือมชนิด 6 แกน ยีห่อ้ ABB รุ่น IRB 1520 
ID (จีน)

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ช่ือม จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              32,100.00 อุตสำหกำร 1

8437 320695 59008236 วศ.คล.
02.59/12061100/008236

ตูค้วบคุมหุ่นยนตเ์ช่ือมฯ ยีห่อ้ ABB รุ่น IRC5 
Single (จีน)

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ช่ือม จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            321,000.00 อุตสำหกำร 1

8438 320696 59008237 วศ.คล.
02.59/12061100/008237

ชุดควบคุมหุ่นยนตเ์ช่ือมแบบมือถือ ยีห่อ้ ABB รุ่น 
Flex Pendant (จีน)

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ช่ือม จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            128,400.00 อุตสำหกำร 1

8439 320697 59008238 วศ.คล.
02.59/12061100/008238

เคร่ืองเช่ือม MIG ขนาด 350A ยีห่อ้ Fronius รุ่น 
Transsteel (AU)

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ช่ือม จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            267,500.00 อุตสำหกำร 1

8440 320698 59008239 วศ.คล.
02.59/12061100/008239

โตะ๊วางช้ินงานส าหรับฝึกเช่ือม ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ช่ือม จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              10,700.00 อุตสำหกำร 1

8441 320699 59008240 วศ.คล.
02.59/12061100/008240

ชุอุปกรณ์ประกอบการใชง้าน ยีห่อ้ LINCOLN รุ่น 
JMS-308Lsi (USA)

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ช่ือม จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              34,240.00 อุตสำหกำร 1



8442 320700 59008241 วศ.คล.
02.59/12061100/008241

หุ่นยนตท่ี์ใชใ้นการสอนพร้อมโปรแกรม ยีห่อ้ 
ABB รุ่น JMS-038Lsi (จีน)

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ช่ือม จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            802,500.00 อุตสำหกำร 1

8443 320701 59008242 วศ.คล.
02.59/12061100/008242

ระบบไฟฟ้าควบคุม ยีห่อ้ MITSUBISHI รุ่น NF 
30-CS (ญ่ีปุ่ น)

ชุดปฏิบติัการเทคโนโลยหุ่ีนยนตเ์ช่ือม จ านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน                5,350.00 อุตสำหกำร 1

8444 320658 59008243 วศ.คล.
02.59/12061100/008243

เคร่ืองขดัผิวช้ินงาน ยีห่อ้ Future-Tech รุ่น FTP-2M 
(ญ่ีปุ่ น)

เคร่ืองขดัผิวช้ินงาน จ านวน 1เคร่ือง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน            333,900.00 อุตสำหกำร 1

8445 320657 59008245 วศ.คล.
05.59/12061100/008245

อุปกรณ์วดัอุณหภูมิความเร็วสูง จ  านวน 1 เคร่ือง อุปกรณ์วดัอุณหภูมิความเร็วสูง จ  านวน 1 เคร่ือง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              95,979.00 เคร่ืองกล 1

8446 321665 59008505 วศ.คล.
02.59/12061100/008505

เคร่ืองทดสอบความตา้นทานฯยีห่อ้Tinius Olsenรุ่น
IT504 (USA)321665 1เคร่ือง

เคร่ืองทดสอบความตา้นทานแรงกระแทกแบบ
เพนดูลมัส าหรับพลาสติก ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09 มิถุนายน 
2560

พร้อมใชง้าน            766,000.00 อุตสำหกำร 1

8447 321666 59008506 วศ.คล.
02.59/12061100/008506

โตะ๊หินส าหรับวางเคร่ืองทดสอบ รุ่น Standard B 
(ไทย) 321666 1 ชุด

เคร่ืองทดสอบความตา้นทานแรงกระแทกแบบ
เพนดูลมัส าหรับพลาสติก ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09 มิถุนายน 
2560

พร้อมใชง้าน              12,000.00 อุตสำหกำร 1

8448 321667 59008507 วศ.คล.
02.59/12061100/008507

เคร่ืองท ารอยบากส าหรับช้ินงานทดสอบความ
ตา้นทานแรงกระแทกส าหรับพลาสติก ยีห่อ้Tinius

เคร่ืองท ารอยบากส าหรับช้ินงานทดสอบความ
ตา้นทานแรงกระแทกส าหรับพลาสติก ต าบล

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09 มิถุนายน 
2560

พร้อมใชง้าน            476,000.00 อุตสำหกำร 1

8449 321668 59008508 วศ.คล.
02.59/12061100/008508

เคร่ืองดูดฝุ่ นขนาด1800วตัตย์ีห่อ้Electroluxรุ่น
ZAP9910(ไทย)321668 1เคร่ือง

เคร่ืองท ารอยบากส าหรับช้ินงานทดสอบความ
ตา้นทานแรงกระแทกส าหรับพลาสติก ต าบล

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09 มิถุนายน 
2560

พร้อมใชง้าน                4,000.00 อุตสำหกำร 1

8450 321669 59008509 วศ.คล.
02.59/12061100/008509

ป๊ัมลมโรตาร่ี ขนาด 2.5แรงมา้ ยีห่อ้Rowel รุ่น
RW-4725(เกาหลี)321669 1 เคร่ือง

เคร่ืองท ารอยบากส าหรับช้ินงานทดสอบความ
ตา้นทานแรงกระแทกส าหรับพลาสติก ต าบล

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09 มิถุนายน 
2560

พร้อมใชง้าน                5,000.00 อุตสำหกำร 1

8451 322331 59008510 วศ.คล.
02.59/12061100/008510

เคร่ืองข้ึนรูปถุง ยีห่อ้ LABTECH รุ่น LF-250 (ไทย)
 322331 จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองข้ึนรูปถุง ต  าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง
 จงัหวดัปทมุธานี จ  านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 09 มิถุนายน 
2560

พร้อมใชง้าน         1,422,993.00 อุตสำหกำร 1

8452 59009787 วศ.วจ..
04.59/12061100/009787

Compact Centrifuge with Angle Rotor Centrifuge Angle Rotor พร้อมอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบวิจยั
มหาวิทยาลยั

16 พฤษภาคม
 2561

พร้อมใชง้าน              68,939.60 เคมี 1  

8453 60008144 วศ.วจ..
04.60/12061100/008144

ชุดเคร่ืองป่ันเหว่ียงความเร็วสูง จ  านวน 1 ชุด ยีห่อ้ 
UGAIYA รุ่น TG16-WS

ชุดเคร่ืองป่ันเหว่ียงความเร็วสูง จ  านวน 1 ชุด ยีห่อ้ 
UGAIYA รุ่น TG16-WS ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบวิจยั
มหาวิทยาลยั

09 มิถุนายน 
2560

พร้อมใชง้าน            100,000.00 เคมี 1

8454 320657 60008244 วศ.
xx.05.00/12061100/008244

อุปกรณ์วดัอุณหภูมิความเร็วสูง จ  านวน 1 เคร่ือง ปกรณ์วดัอุณหภูมิความเร็วสูง จ  านวน 1 เคร่ือง ครุภณัฑ ์
การศึกษา

07 สิงหาคม 
2560

พร้อมใชง้าน              95,979.00 เคร่ืองกล 1

8455 338388 62010252 วศ.คล.
02.62/12061100/010252

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จ านวน 1 เคร่ือง 
(338388)

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ยีห่อ้ EXTECH รุ่น
 42512 (รับประกนั 1 ปี)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน              27,000.00 อุตสำหกำร 1

8456 338426 62010253 วศ.คล.
04.62/12061100/010253

เคร่ืองโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) จ านวน 1 
เคร่ือง (338426)

เคร่ืองโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) ยีห่อ้ 
Metrohm Autolab จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน            509,500.00 เคมี 1

8457 338427 62010254 วศ.คล.
04.62/12061100/010254

เคร่ืองโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) จ านวน 1 
เคร่ือง (338427)

เคร่ืองโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) ชุด
คอมพิวเตอร์ PC ยีห่อ้ Dell

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน              52,000.00 เคมี 1

8458 338428 62010255 วศ.คล.
04.62/12061100/010255

เคร่ืองโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) จ านวน 1 
เคร่ือง (338428)

เคร่ืองโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) เคร่ือง
ส ารองไฟชนิด True-online

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน              13,500.00 เคมี 1

8459 338424 62010256 วศ.คล.
01.62/12061100/010256

เคร่ืองขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ  านวน 1 เคร่ือง 
(338424)

เคร่ืองขนานเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ  านวน 1 เคร่ือง 
ยีห่อ้ PowerDrive Automation

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน            199,983.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8460 338429 62010257 วศ.คล.
01.62/12061100/010257

เคร่ืองทดสอบแรงดนัสูงกระแสสลบัและแรงดนั
สูงกระแสตรง 1 เคร่ือง (338429)

เคร่ืองทดสอบแรงดนัสูงกระแสสลบัและแรงดนั
สูงกระแสตรง 1 เคร่ือง ยีห่อ้ HVT

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน            318,860.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8461 340244 62010258 วศ.คล.
04.62/12061100/010258

ชุดเตาอบ Muffle furnace จ านวน 1 ชุด (340244) ชุดเตาอบ Muffle furnace 2 เคร่ือง ยีห่อ้ TETRA รุ่น
 MT-1305-B2 (1/2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน            237,112.00 เคมี 1

8462 340344 62010259 วศ.คล.
04.62/12061100/010259

ชุดเตาอบ Muffle furnace จ านวน 1 ชุด (340244) ชุดเตาอบ Muffle furnace 2 เคร่ือง ยีห่อ้ TETRA รุ่น
 MT-1305-B2 (2/2)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน                           -   เคมี 1



8463 340242 62010260 วศ.คล.
02.62/12061100/010260

เคร่ืองวดัและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางไฟฟ้าฯ
 จ านวน 1 เคร่ือง (340242

เคร่ืองวดัและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางไฟฟ้า
ของกลา้มเน้ือ ยีห่อ้ Delsys จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน         1,549,895.00 อุตสำหกำร 1

8464 340247 62010261 วศ.คล.
01.62/12061100/010261

เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมและอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 1 เคร่ือง (340247)

เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมและอุปกรณ์ประกอบ 
(เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัม 1 เคร่ือง)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน              58,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8465 340247 62010262 วศ.คล.
01.62/12061100/010262

เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมฯ จ านวน 1 เคร่ือง 
(340247)

เคร่ืองวิเคราะห์สเปกตรัมฯ (ชุดทดลองประกอบ
เคร่ืองวิเคราะห์ฯ) จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18 กุมภาพนัธ์
 2562

พร้อมใชง้าน                           -   ไฟฟ้ำฯ 1

8466 342180 62010528 วศ.คล.
02.62/12061100/010528

เคร่ืองวดัความหยาบส าหรับงานกดั จ  านวน 1 
เคร่ือง (342180)

เคร่ืองวดัความหยาบส าหรับงานกดั จ  านวน 1 
เคร่ือง ยีห่อ้ Mituyoyo รุ่น Surftes 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 02 เมษายน 
2562

พร้อมใชง้าน            475,000.00 อุตสำหกำร 1

8467 342181 62010530 วศ.คล.
05.62/12061100/010530

เคร่ืองตดัแผน่ช้ินงานแผน่ขนาดใหญ่ความ
เท่ียงตรงสูง จ  านวน 1 ชุด (342181)

1. ระบบโครงสร้างและแทน่วางช้ินงานเคร่ืองตดั
ช้ืนงาน ยีห่อ้ Flow รุ่น M100-1313 จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30 เมษายน 
2562

พร้อมใชง้าน         2,035,407.50 เคร่ืองกล 1

8468 342182 62010531 วศ.คล.
05.62/12061100/010531

เคร่ืองตดัแผน่ช้ินงานแผน่ขนาดใหญ่ความ
เท่ียงตรงสูง จ  านวน 1 ชุด (342182)

2. เคร่ืองสูบน ้าแรงดนั ยีห่อ้ Flow รุ่น Hyplex Prime
 จ  านวน 1 เครือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30 เมษายน 
2562

พร้อมใชง้าน         1,043,250.00 เคร่ืองกล 1

8469 342183 62010532 วศ.คล.
05.62/12061100/010532

เคร่ืองตดัแผน่ช้ินงานแผน่ขนาดใหญ่ความ
เท่ียงตรงสูง จ  านวน 1 ชุด (342183)

3. ถงัเก็บและล าเลียงทราย ผลิตจากจีน จ านวน 1 
เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30 เมษายน 
2562

พร้อมใชง้าน            104,860.00 เคร่ืองกล 1

8470 342184 62010533 วศ.คล.
05.62/12061100/010533

เคร่ืองตดัแผน่ช้ินงานแผน่ขนาดใหญ่ความ
เท่ียงตรงสูง จ  านวน 1 ชุด (342184)

4. เคร่ืองท าความเยน็ ยีห่อ้ ABSOLUTE รุ่น 
ACA22-2SC จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30 เมษายน 
2562

พร้อมใชง้าน            117,700.00 เคร่ืองกล 1

8471 342185 62010534 วศ.คล.
05.62/12061100/010534

เคร่ืองตดัแผน่ช้ินงานแผน่ขนาดใหญ่ความ
เท่ียงตรงสูง จ  านวน 1 ชุด (342185)

5. เคร่ืองอดัอากาศแบบลูกสูบ ยีห่อ้ SWAN รุ่น 
SVP-205 ผลิตจากจีน จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30 เมษายน 
2562

พร้อมใชง้าน              53,500.00 เคร่ืองกล 1

8472 342186 62010535 วศ.คล.
05.62/12061100/010535

เคร่ืองตดัแผน่ช้ินงานแผน่ขนาดใหญ่ความ
เท่ียงตรงสูง จ  านวน 1 ชุด (342186)

6. เคร่ืองกรองน ้าระบบน ้าอ่อน ผลิตจากประเทศ
ไทย จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 30 เมษายน 
2562

พร้อมใชง้าน              85,600.00 เคร่ืองกล 1

8473 342180 62010861 วศ.คล.
02.62/12061100/010861

เคร่ืองวดัความหยาบส าหรับงานกดัฯ จ านวน 1 
เคร่ือง ยีห่อ้ Mitutoyo

เคร่ืองวดัความหยาบส าหรับงานกดั ต  าบลคลอง
หน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ  านวน 1 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28 ตุลาคม 
2562

พร้อมใชง้าน            475,000.00 อุตสำหกำร 1

8474 34524 62010862 วศ.คล.
03.62/12061100/010862

ชุดตรวจสอบวดัความเคน้และอุณหภูมิดว้ยสายใย
แกว้น าแสง ยีห่อ้ OZ Optics

ตรวจสอบวดัความเคน้ดว้ยใยแกว้น าแสงฯ จ านวน 
1 ชุด ยีห่อ้ OZ Optics รุ่น DSTS-3U chassis ผลิต

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28 ตุลาคม 
2562

พร้อมใชง้าน         3,550,000.00 โยธำ 1

8475 34524 62010863 วศ.คล.
03.62/12061100/010863

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาส าหรับการวิเคราะห์
และรายงานผลการตรวจวดั

ตรวจสอบวดัความเคน้ดว้ยใยแกว้น าแสง ต าบล
คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 28 ตุลาคม 
2562

พร้อมใชง้าน              40,000.00 โยธำ 1

8476 362926 63011305 วศ.คล.
04.63/12061100/011305

เคร่ืองหาความช้ืนดว้ยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ จ  านวน 1 
เคร่ือง (362926)

เคร่ืองหาความช้ืนดว้ยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ ยีห่อ้ 
Mettler Toledo รุ่น C10SX จ านวน 1 เคร่ือง ผลิต

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน            219,200.00 เคมี 1

8477 362926 63011306 วศ.คล.
04.63/12061100/011306

เคร่ืองหาความช้ืนดว้ยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ จ  านวน 1 
เคร่ือง (362926)

อิเล็คโตรด Dual platinum pin electrode จ านวน 1 
ตวั ผลิตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน              10,500.00 เคมี 1

8478 362926 63011307 วศ.คล.
04.63/12061100/011307

เคร่ืองหาความช้ืนดว้ยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ จ  านวน 1 
เคร่ือง (362926)

เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างแบบพกพา รุ่น S2 
Standard kit จ านวน 1 เคร่ือง ผลิดจากประเทศจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน              32,400.00 เคมี 1

8479 362926 63011308 วศ.คล.
04.63/12061100/011308

เคร่ืองหาความช้ืนดว้ยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ จ  านวน 1 
เคร่ือง (362926)

หวัวดัค่า OPR จ านวน 1 ตวั ผลิตจากประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน              12,900.00 เคมี 1

8480 364q33 63011309 วศ.คล.
05.63/12061100/011309

(364033)ชุดประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
ภาพถ่ายการไหลของอนุภาคส าหรับเคร่ืองวดั

ชุดโปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มุลจาก
ภาพถ่ายการไหลของอนุภาคดว้ยแสงเลเซอร์ ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน            629,000.00 เคร่ืองกล 1

8481 364034 63011310 วศ.คล.
05.63/12061100/011310

(364034)ชุดประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
ภาพถ่ายการไหลของอนุภาคส าหรับเคร่ืองวดั

คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ จ  านวน 1 เคร่ือง ยีห่อ้ Dell รุ่น
 Vostro 3671 ผลิตจากประเทศอเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน              30,000.00 เคร่ืองกล 1

8482 365570 63011311 วศ.คล.
05.63/12061100/011311

(365570)ชุดวดัอุณหภูมิวตัถุและของไหลภายใต้
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าฯ 1 ชุด

ชุดวดัอุณหภูมิแบบ Fiber optic 6 ช่องสญัญาณ 
ยีห่อ้ RUGGED Monitoring รุ่น L201-06 ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน            459,000.00 เคร่ืองกล 1

8483 364037 63011312 วศ.คล.
03.63/12061100/011312

(364037)เคร่ืองวดัค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย 
(DO) จ านวน 2 เคร่ือง (1/2)

เคร่ืองวดัค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย (DO) ยีห่อ้ 
Eutech รุ่น DO 700 ผลิตจากประเทศสิงคโ์ปร์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน              55,000.00 โยธำ 1



8484 364038 63011313 วศ.คล.
03.63/12061100/011313

(364038)เคร่ืองวดัค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย 
(DO) จ านวน 2 เคร่ือง (2/2)

เคร่ืองวดัค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย (DO) ยีห่อ้ 
Eutech รุ่น DO 700 ผลิตจากประเทศสิงคโ์ปร์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 16 มิถุนายน 
2563

พร้อมใชง้าน              55,000.00 โยธำ 1

8485 369369 63011314 วศ.คล.
02.63/12061100/011314

369369 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลอง PLC รองรับการเช่ือมต่อ Internet of 
Things (loT) 1 ชุด ยีห่อ้ OMRON รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            300,000.00 อุตสำหกำร 1

8486 369370 63011315 วศ.คล.
02.63/12061100/011315

369370 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลอง PLC รองรับการเช่ือมต่อฐานขอ้มูล 
(Database) ยีห่อ้ OMRON รุ่น NX102 ผลิตจา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            300,000.00 อุตสำหกำร 1

8487 369371 63011316 วศ.คล.
02.63/12061100/011316

369371 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลองเอซีเซอร์โวมอเตอร์ควบคุมการท างาน
ผา่นเครือข่าย 1 ชุด ยีห่อ้ OMRON รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            250,000.00 อุตสำหกำร 1

8488 369372 63011317 วศ.คล.
02.63/12061100/011317

369372 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลองอินเวอร์เตอร์เช่ือมต่อผา่นเครือข่าย ยีห่อ้
 OMRON รุ่น AB004-V1 ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            255,000.00 อุตสำหกำร 1

8489 369373 63011318 วศ.คล.
02.63/12061100/011318

369373 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลองเซนเซอร์เช่ือมต่อผา่นเครือข่าย 
(เซนเซอร์ 3 ชนิด) ยีห่อ้ OMRON รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            255,000.00 อุตสำหกำร 1

8490 369374 63011319 วศ.คล.
02.63/12061100/011319

369374 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลองหนา้จอสมัผสัเช่ือมต่อผา่นเครือข่าย ยีห่อ้
 OMRON รุ่น NB5Q ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            255,000.00 อุตสำหกำร 1

8491 369375 63011320 วศ.คล.
02.63/12061100/011320

369375 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลองการอ่านโคด้ในงานอุตสาหกรรม
เช่ือมต่อผา่นเครือข่าย 1 ชุด ยีห่อ้ OMRON รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            263,820.00 อุตสำหกำร 1

8492 369376 63011321 วศ.คล.
02.63/12061100/011321

369376 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลองวิชัน่เซนเซอร์ส าหรับตรวจจบัภาพ
อตัโนมติัเช่ือมต่อผา่นเครือข่าย 1 ชุด ยีห่อ้ 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            250,000.00 อุตสำหกำร 1

8493 369377 63011322 วศ.คล.
02.63/12061100/011322

369377 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด

ชุดทดลองเคร่ืองวดัทางไฟฟ้า 1 ชุด ยีห่อ้ HANTEK
 รุ่น DSO5102BMT ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            103,200.00 อุตสำหกำร 1

8494 369378 63011323 วศ.คล.
02.63/12061100/011323

369378 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด (1/8)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระบบ
ควบคุมอตัโนมติั 8 ชุด (1/8) ยีห่อ้ MSI รุ่น GF63 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              32,100.00 อุตสำหกำร 1

8495 369379 63011324 วศ.คล.
02.63/12061100/011324

369379 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด (2/8)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระบบ
ควบคุมอตัโนมติั 8 ชุด (2/8) ยีห่อ้ MSI รุ่น GF63 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              32,100.00 อุตสำหกำร 1

8496 369380 63011325 วศ.คล.
02.63/12061100/011325

369380 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด (3/8)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระบบ
ควบคุมอตัโนมติั 8 ชุด (3/8) ยีห่อ้ MSI รุ่น GF63 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              32,100.00 อุตสำหกำร 1

8497 369381 63011326 วศ.คล.
02.63/12061100/011326

369381 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด (4/8)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระบบ
ควบคุมอตัโนมติั 8 ชุด (4/8) ยีห่อ้ MSI รุ่น GF63 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              32,100.00 อุตสำหกำร 1

8498 369382 63011327 วศ.คล.
02.63/12061100/011327

369382 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด (5/8)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระบบ
ควบคุมอตัโนมติั 8 ชุด (5/8) ยีห่อ้ MSI รุ่น GF63 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              32,100.00 อุตสำหกำร 1

8499 369383 63011328 วศ.คล.
02.63/12061100/011328

369383 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด (6/8)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระบบ
ควบคุมอตัโนมติั 8 ชุด (6/8) ยีห่อ้ MSI รุ่น GF63 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              32,100.00 อุตสำหกำร 1

8500 369384 63011329 วศ.คล.
02.63/12061100/011329

369384 ชุดทดลองการเรียนรู้ระบบควบคุม
อตัโนมติัฯ จ านวน 1 ชุด (7/8)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระบบ
ควบคุมอตัโนมติั 8 ชุด (7/8) ยีห่อ้ MSI รุ่น GF63 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              32,100.00 อุตสำหกำร 1

8501 364022 63011331 วศ.คล.
04.63/12061100/011331

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364022)

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด ยีห่อ้ 
PerkinElmer รุ่น Frontier S/N:116158

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         1,570,110.00 เคมี 1

8502 364023 63011332 วศ.คล.
04.63/12061100/011332

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364023)

ชุดควบคุมการท างานและประมวลผล จ านวน 1 ชุด
 ยีห่อ้ Dell รุ่น Optiplex3070 S/N: 8LD4R33 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              36,000.00 เคมี 1

8503 364024 63011333 วศ.คล.
04.63/12061100/011333

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364024)

เคร่ืองพิมพผ์ลชนิดเลเซอร์สี จ  านวน 1 ชุด ยีห่อ้ HP
 รุ่น MP154a S/N: VNC8P07729(อุปกรณ์ประกอบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              12,000.00 เคมี 1

8504 364025 63011334 วศ.คล.
04.63/12061100/011334

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364025)

เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) จ านวน 1 ชุด 
ยีห่อ้ CleanLine รุ่น T-3000 S/N: 20TAD00157 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              28,000.00 เคมี 1



8505 364026 63011335 วศ.คล.
04.63/12061100/011335

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364026)

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ท่ีควบคุมความช้ืน จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้
 Patron รุ่น AH-80D2(T/H) S/N: 18120020 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              25,000.00 เคมี 1

8506 364027 63011336 วศ.คล.
04.63/12061100/011336

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364027)

ชุดอดัเมด็ผงตวัอยา่งชนิดไฮดรอลิค จ านวน 1ชุด 
ยีห่อ้ PIKE รุ่น CrushIR S/N: 200407181060858 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            180,000.00 เคมี 1

8507 364028 63011337 วศ.คล.
04.63/12061100/011337

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364028)

เคร่ืองดูดความช้ืน จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ Modernkool 
รุ่น DY-30 S/N: 301488 (อุปกรณ์ประกอบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 เคมี 1

8508 364029 63011338 วศ.คล.
04.63/12061100/011338

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364029)

โตะ๊ส าหรับวางเคร่ืองมือ จ านวน 1 ตวั (อุปกรณ์
ประกอบเคร่ืองวดัการดูดกลืนแสงรังสีฯ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              10,000.00 เคมี 1

8509 364030 63011339 วศ.คล.
04.63/12061100/011339

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364030)

โตะ๊ส าหรับวางชุดคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 ตวั 
(อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวดัการดูดกลืนแสงรังสีฯ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              10,000.00 เคมี 1

8510 364031 63011340 วศ.คล.
04.63/12061100/011340

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364031)

เกา้อ้ี จ  านวน 1 ตวั (อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวดัการ
ดูดกลืนแสงรังสีฯ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                3,000.00 เคมี 1

8511 364032 63011341 วศ.คล.
04.63/12061100/011341

เคร่ืองวดัการดูดกลืนรังสีช่วงอินฟาเรด จ านวน 1 
ชุด (364032)

เกา้อ้ี จ  านวน 1 ตวั (อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวดัการ
ดูดกลืนแสงรังสีฯ)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                3,000.00 เคมี 1

8512 366599 63011345 วศ.คล.
05.63/12061100/011345

ชุดน าแสงเลเซอร์ส าหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพการไหล 
จ านวน 1 ชุด (366599)

ชุดน าแสงเลเซอร์ส าหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพการไหล
 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 29 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            178,500.00 เคร่ืองกล 1

8513 365622 63011346
วศ.คล.03.63/129/011346

ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัวิศวกรรมโยธาฯ จ านวน 1 งาน
 (365622)

ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัวิศวกรรมโยธา อาคาร
ปฏิบติัการวิศวกรรมโยธา มธ.ศูนยรั์งสิต

จา้งเหมา
ปรับปรุง

งบคลงั 17 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            276,874.64 โยธำ 1

8514 365624 63011347 วศ.คล.
03.63/12060100/011347

ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัวิศวกรรมโยธาฯ จ านวน 1 งาน
 (365623)

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 25,000 บีทีย ูจ  านวน 1
 ชุด ยีห่อ้ TRANE รุ่นMCX524KB5TTKE24HB5(

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 17 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              33,170.00 โยธำ 1

8515 365623 63011348 วศ.คล.
03.63/12060100/011348

ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัวิศวกรรมโยธาฯ จ านวน 1 งาน
 (365624)

พดัลมระบายอากาศแบบติดกระจก 12 น้ิว จ  านวน 
1 เคร่ือง ยีห่อ้ Mitsubishi รุ่น V-20SLC2(ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 17 กรกฏาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                1,605.00 โยธำ 1

8516 366060 63011352 วศ.คล.
04.63/12061100/011352

ชุดป่ันเหว่ียงสารละลาย 1 ชุด ยีห่อ้ Hermle รุ่น 
Z206A (366060)

ชุดป่ันเหว่ียงสารละลาย ต  าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด ยีห่อ้ Hermle รุ่น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              77,000.00 เคมี 1

8517 371924 63011353 วศ.คล.
04.63/12061100/011353

เคร่ืองวดัค่าความแตกต่างของปริมาณความร้อน 1 
เคร่ือง (371924)

ชุดเคร่ืองวดัค่าความแตกต่างของปริมาณความร้อน
 1 เคร่ือง ยีห่อ้ TA รุ่น DSC25 ผลิตจากประเทศ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         1,704,608.00 เคมี 1

8518 371925 63011354 วศ.คล.
04.63/12061100/011354

เคร่ืองวดัค่าความแตกต่างของปริมาณความร้อน 1 
เคร่ือง (371925)

ชุดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ยีห่อ้ Dell รุ่น Optiplex
 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              33,500.00 เคมี 1

8519 371926 63011355 วศ.คล.
04.63/12061100/011355

เคร่ืองวดัค่าความแตกต่างของปริมาณความร้อน 1 
เคร่ือง (371926)

ชุดเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 1 เคร่ือง ยีห่อ้ Silicon
 รุ่น SN630 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              17,976.00 เคมี 1

8520 371927 63011356 วศ.คล.
04.63/12061100/011356

เคร่ืองวดัค่าความแตกต่างของปริมาณความร้อน 1 
เคร่ือง (371927)

ชุดแก๊สไนโตรเจนบริสุทธ์ิพร้อมถงัแก๊สและตวั
ปรับแรงดนั 1 ชุด ยีห่อ้ Linde ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              27,820.00 เคมี 1

8521 371928 63011357 วศ.คล.
04.63/12061100/011357

เคร่ืองวดัค่าความแตกต่างของปริมาณความร้อน 1 
เคร่ือง (371928)

ชุดโตะ๊วางเคร่ืองทดสอบ 1 ช้ิน ยีห่อ้ SAC 
SCI-ENG ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                8,560.00 เคมี 1

8522 371929 63011358 วศ.คล.
04.63/12061100/011358

เคร่ืองวดัค่าความแตกต่างของปริมาณความร้อน 1 
เคร่ือง (371929)

ชุดโตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 1 ช้ิน ยีห่อ้ ศรีรุ่งเรือง ผลิต
จากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 05 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                4,173.00 เคมี 1

8523 373313 63011359 วศ.คล.
04.63/12061100/011359

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373313) ชุดเคร่ือง Rheometer 1 เคร่ือง ยีห่อ้ Anton Paar รุ่น
 MCR 102 ผลิตจาก USA.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         1,174,000.00 เคมี 1

8524 373317 63011360 วศ.คล.
04.63/12061100/011360

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373317) ชุดควบคุมอุณหภูมิ แบบ Peltier 1 เคร่ือง ยีห่อ้ 
Anton Paar รุ่น C-PTD 150/XL/Air/1/8P ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            214,856.00 เคมี 1

8525 373321 63011361 วศ.คล.
04.63/12061100/011361

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373321) ชุดควบคุมอุณหภูมิ แบบ Convection 1 เคร่ือง ยีห่อ้
 Anton Paar รุ่น CTD 450/TD ผลิตจาก USA.

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            757,560.00 เคมี 1



8526 373330 63011362 วศ.คล.
04.63/12061100/011362

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373330) ชุดอุปกรณ์แกนหมุน 1 ชุด ยีห่อ้ Anton Paar ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            263,960.00 เคมี 1

8527 373335 63011363 วศ.คล.
04.63/12061100/011363

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373335) เคร่ืองป๊ัมลม 1 เคร่ือง (Oil Free Air compressor) 
รุ่น S-Aier 80 ผลิตจากจีน

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            130,000.00 เคมี 1

8528 373339 63011364 วศ.คล.
04.63/12061100/011364

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373339) Circulation Termostat 1 เคร่ือง รุ่น VT2 ผลิตจาก
สหรัฐอเมริกา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            171,400.00 เคมี 1

8529 373345 63011365 วศ.คล.
04.63/12061100/011365

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373345) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ยีห่อ้ Dell รุ่น Optiplex
 7070MT XCTO และมีมอนิเตอร์ รุ่น E2417H 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              69,000.00 เคมี 1

8530 373349 63011366 วศ.คล.
04.63/12061100/011366

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373349) เคร่ืองพิมพผ์ล (Printer) 1 เคร่ือง ยีห่อ้ HP รุ่น Laser
 Jet Pro M154a ผลิตจาก USA

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              10,500.00 เคมี 1

8531 373353 63011367 วศ.คล.
04.63/12061100/011367

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373353) เคร่ืองส ารองไฟแบบ True on-line 1 เคร่ือง ยีห่อ้ 
Leonics รุ่น UKA-4K

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              30,000.00 เคมี 1

8532 373357 63011368 วศ.คล.
04.63/12061100/011368

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373357) โตะ๊หินวางแกรนิตวางเคร่ือง ขนาด 60*60*90 ซม.
 1 ตวั ผลิตจากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              14,000.00 เคมี 1

8533 373361 63011369 วศ.คล.
04.63/12061100/011369

เคร่ืองวดัการไหลแบบเฉือน 1 เคร่ือง (373361) โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ ขนาด 150*80*90 ซม. 1 ตวั 
ผลิตจากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 06 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                7,500.00 เคมี 1

8534 372934 63011370 วศ.คล.
04.63/12061100/011370

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372934) เคร่ืองวิเคราะห์ธาตุ คาร์บอนไฮโดรเจน 
ไนโตรเจนและซลัเฟอร์ 1 เคร่ือง ยีห่อ้ LEGO รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         4,110,900.00 เคมี 1

8535 372935 63011371 วศ.คล.
04.63/12061100/011371

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372935) คอมพิวเตอร์ประมวลผล 1 ชุด ยีห่อ้ HP รุ่น Z240 
Tower Work Station ผลิตจาก USA

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              70,000.00 เคมี 1

8536 372936 63011372 วศ.คล.
04.63/12061100/011372

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372936) ส่วนตรวจสอบเคร่ืองระยะไกล 1 เคร่ือง ยีห่อ้ 
APPLE รุ่น IPAD Air WiFi+CELLULAR ผลิต

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              24,000.00 เคมี 1

8537 (372937 63011373 วศ.คล.
04.63/12061100/011373

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372937) ก๊าซฮีเลียมความบริสุทธ์ิ 99.99% 1 ชุด ยีห่อ้ SI รุ่น
 HE99.99% ผลิตจากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              15,600.00 เคมี 1

8538 372938 63011374 วศ.คล.
04.63/12061100/011374

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372938) ก๊าซออกซิเจนความบริสุทธ์ิ 99.7% 1 ชุด ยีห่อ้ SI 
รุ่น O2 99.7% ผลิตจากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                9,000.00 เคมี 1

8539 372939 63011375 วศ.คล.
04.63/12061100/011375

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372939) ก๊าซออกซิเจนความบริสุทธ์ิ 99.99% 1 ชุด ยีห่อ้ SI 
รุ่น O2 99.99% ผลิตจากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              12,500.00 เคมี 1

8540 372940 63011376 วศ.คล.
04.63/12061100/011376

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372940) ป๊ัมอากาศอดัขนาด 1.5 HP 1 ชุด ยีห่อ้ Swan รุ่น 
DR-115-22L ผลิตจากไตห้วนั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              13,000.00 เคมี 1

8541 372941 63011377 วศ.คล.
04.63/12061100/011377

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372941) เคร่ืองพิมพผ์ล Laser 1 ชุด ยีห่อ้ HP รุ่น HP LASER
 107A ผลิตจากไตห้วนั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                4,500.00 เคมี 1

8542 372942 63011378 วศ.คล.
04.63/12061100/011378

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372942) เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 6KVA 1 ชุด ยีห่อ้ 
SYNDOME รุ่น TE6K ผลิตจากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              75,000.00 เคมี 1

8543 372943 63011379 วศ.คล.
04.63/12061100/011379

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372943) เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 10KVA 1 ชุด ยีห่อ้ 
SYNDOME รุ่น TE10K ผลิตจากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            110,000.00 เคมี 1

8544 372944 63011380 วศ.คล.
04.63/12061100/011380

เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ 1 เคร่ือง (372944) เคร่ืองชัง่ความละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง 1 ชุด 
ยีห่อ้ SARTORIUS รุ่น ENTRIS 224-1S ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              45,500.00 เคมี 1

8545 372945 63011381 วศ.คล.
04.63/12061100/011381

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372945)

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น TOC-LCSH ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         1,073,000.00 เคมี 1

8546 372946 63011382 วศ.คล.
04.63/12061100/011382

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372946)

ชุดป้อนสารตวัอยา่งอตัโนมติั 1 ชุด ยีห่อ้ Shimadzu
 รุ่น ASI-L ผลิตจากญ่ีปุ่ น (อุปกรณ์ประกอบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            445,000.00 เคมี 1



8547 372947 63011383 วศ.คล.
04.63/12061100/011383

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372947)

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 2kVA 1 เคร่ือง ยีห่อ้ 
Cleanline รุ่น T-2000 ผลิตจากไทย (อุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              24,700.00 เคมี 1

8548 372948 63011384 วศ.คล.
04.63/12061100/011384

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372948)

คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ยีห่อ้ Dell รุ่น OPTIPLEX 3070
 และจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 น้ิว ยีห่อ้ Dell รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              48,600.00 เคมี 1

8549 372949 63011385 วศ.คล.
04.63/12061100/011385

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372949)

เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 1 เคร่ือง ยีห่อ้ HP รุ่น HP 
ColorLaserJetPro M154a ผลิตจากจีน (อุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              11,000.00 เคมี 1

8550 372950 63011386 วศ.คล.
04.63/12061100/011386

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372950)

ชุดแก๊ส 1 ชุด AirZero ยีห่อ้ SI รุ่น AirZero 
19.5-23.5% of Oxygen ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              22,200.00 เคมี 1

8551 372951 63011387 วศ.คล.
04.63/12061100/011387

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372951)

โตะ๊ปฏิบติัการส าหรับวางเคร่ืองวิเคราะห์ 1 ชุด 
ยีห่อ้ IKEA รุ่น TORSBY ผลิตจากจีน(อุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              15,000.00 เคมี 1

8552 372952 63011388 วศ.คล.
04.63/12061100/011388

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372952)

โตะ๊คอมพิวเตอร์ 1 ตวั ยีห่อ้ IKEA รุ่น MICKE 
ผลิตจากจีน (อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวดัปริมาณ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 23 ธนัวาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                4,500.00 เคมี 1

8553 372953 63011389 วศ.คล.
04.63/12061100/011389

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372953)

เกา้อ้ี 1 ตวั ยีห่อ้ Office รุ่น เฟอร์ราเดค ผลิตจาก
ญ่ีปุ่ น (อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวดัปริมาณอินทรีย์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                3,000.00 เคมี 1

8554 372954 63011390 วศ.คล.
04.63/12061100/011390

เคร่ืองวดัปริมาณอินทรียค์าร์บอนทั้งหมด 1 เคร่ือง 
(372954)

เกา้อ้ี 1 ตวั ยีห่อ้ Office รุ่น เฟอร์ราเดค ผลิตจาก
ญ่ีปุ่ น (อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวดัปริมาณอินทรีย์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                3,000.00 เคมี 1

8555 372955 63011391 วศ.คล.
04.63/12061100/011391

ตูเ้ตรียมสาร 1 ตู ้ยีห่อ้ DANVEC รุ่น Vortex Prime 
(372955)

ตูเ้ตรียมสาร 1 ตู ้ยีห่อ้ DANVEC รุ่น Vortex Prime ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         1,240,000.00 เคมี 1

8556 372956 63011392 วศ.คล.
04.63/12061100/011392

ตูเ้ตรียมสาร 1 ตู ้ยีห่อ้ DANVEC รุ่น Vortex Prime 
(372956)

ตูอ้บลมร้อนแบบสุญญากาศ 1 ตู ้ยีห่อ้ BioLAB รุ่น
 BOVA-302 (อุปกรณ์ประกอบตูเ้ตรียมสาร)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            150,000.00 เคมี 1

8557 372957 63011393 วศ.คล.
04.63/12061100/011393

ตูเ้ตรียมสาร 1 ตู ้ยีห่อ้ DANVEC รุ่น Vortex Prime 
(372957)

เคร่ืองท าแหง้แบบแช่เยอืกแขง็ 1 เคร่ือง ยีห่อ้ 
BioLAB รุ่น BFBT-101-A (อุปกรณ์ประกอบตู้

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            200,000.00 เคมี 1

8558 372958 63011394 วศ.คล.
04.63/12061100/011394

ตูเ้ตรียมสาร 1 ตู ้ยีห่อ้ DANVEC รุ่น Vortex Prime 
(372958)

ตูดู้ดความช้ืน ขนาด 65 ลิตร 1 ตู ้ยีห่อ้ FA-Dry รุ่น 
FCM60 (อุปกรณ์ประกอบตูเ้ตรียมสาร)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              10,000.00 เคมี 1

8559 372959 63011395 วศ.คล.
04.63/12061100/011395

ตูเ้ตรียมสาร 1 ตู ้ยีห่อ้ DANVEC รุ่น Vortex Prime 
(372959)

เคร่ืองชัง่ดิจิตอล 4 ต าแหน่ง 1 เคร่ือง ยีห่อ้ Precisa 
รุ่น XB 220A (อุปกรณ์ประกอบตูเ้ตรียมสาร)

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              50,000.00 เคมี 1

8560 373081 63011396 วศ.คล.
04.63/12061100/011396

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373081)

ป๊ัมความดนัสูง 1 ชุด ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น LC-40D 
ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น (อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            273,600.00 เคมี 1

8561 373082 63011397 วศ.คล.
04.63/12061100/011397

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373082)

ป๊ัมความดนัสูง 1 ชุด ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น LC-40D 
ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น (อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            273,600.00 เคมี 1

8562 373083 63011398 วศ.คล.
04.63/12061100/011398

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373083)

ชุดก าจดัฟองอากาศ 1 ชุด ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น 
DGU-405 ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น (อุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            135,168.00 เคมี 1

8563 373084 63011399 วศ.คล.
04.63/12061100/011399

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373084)

ชุดฉีดสารตวัอยา่งอตัโนมติั 1 ชุด ยีห่อ้ Shimadzu 
รุ่น SIL-40C ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น (อุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            667,776.00 เคมี 1

8564 373085 63011400 วศ.คล.
04.63/12061100/011400

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373085)

ตูค้วบคุมอุณหภูมิคอลมัน์ 1 ชุด ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น
 CTO-40C ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น (อุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            118,944.00 เคมี 1

8565 373086 63011401 วศ.คล.
04.63/12061100/011401

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373086)

ชุดตรวจวดัการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโต
ไดโอดอาเรย ์1 ชุด ยีห่อ้ Shimadzu รุ่น SPD-M40 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            555,168.00 เคมี 1

8566 373087 63011402 วศ.คล.
04.63/12061100/011402

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373087)

ชุดตรวจวดัสารชนิดวดัดรรชนีการหกัเห 1 ชุด ยีห่อ้
 Shimadzu รุ่น RID-20A ผลิตจากประเทศญ๊่ปุ่ น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            384,000.00 เคมี 1

8567 373088 63011403 วศ.คล.
04.63/12061100/011403

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373088)

ชุดควบคุมและประมวลผล 1 ชุด ยีห่อ้ Shimadzu 
รุ่น LabsolutionLC ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่ น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            123,964.00 เคมี 1



8568 373089 63011404 วศ.คล.
04.63/12061100/011404

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373089)

ชุดคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ยีห่อ้ Dell รุ่น Optiplex 7070
และจอแสดงผลภาพ LED ขนาด 23 น้ิว 1 ชุด ยีห่อ้

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              44,405.00 เคมี 1

8569 373090 63011405 วศ.คล.
04.63/12061100/011405

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373090)

ชุดพิมพผ์ลชนิดเลเซอร์ ขาว-ด า 1 ชุด ยีห่อ้ HP รุ่น 
HP LaserJet Pro M404dw(อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              19,200.00 เคมี 1

8570 373091 63011406 วศ.คล.
04.63/12061100/011406

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373091)

ชุดส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3KVA 1 ชุด 
ยีห่อ้ Cleanline รุ่น T-3000 ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              38,000.00 เคมี 1

8571 373092 63011407 วศ.คล.
04.63/12061100/011407

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373092)

ป๊ัมสุญญากาศ (Vacuum pump) 1 ชุด ยีห่อ้ Merck 
รุ่น Chemical Duty Pump ผลิตจากประเทศฝร่ังเศส 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              29,425.00 เคมี 1

8572 373093 63011408 วศ.คล.
04.63/12061100/011408

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373093)

โตะ๊ส าหรับวางเคร่ืองมือ 1 ชุด ยีห่อ้ Ultimac รุ่น 
Laboratory ผลิตจากประเทศไทย (อุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              26,750.00 เคมี 1

8573 373094 63011409 วศ.คล.
04.63/12061100/011409

เคร่ืองแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ 1 
เคร่ือง (373094)

เกา้อ้ี 1 ชุด ยีห่อ้ Silva รุ่น MG/M-AC ผลิตจาก
ประเทศไทย (อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองแยกสารและ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                3,500.00 เคมี 1

8574 373473 63011410 วศ.คล.
02.63/12061100/011410

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373473)

ชุดฝึกระบบอตัโนมติั 1 ชุด (1/8) ยีห่อ้ AD รุ่น 
AADS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,687.50 อุตสำหกำร 1

8575 373475 63011411 วศ.คล.
02.63/12061100/011411

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373475)

ชุดฝึกระบบอตัโนมติั 1 ชุด (2/8) ยีห่อ้ AD รุ่น 
AADS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,687.50 อุตสำหกำร 1

8576 373477 63011412 วศ.คล.
02.63/12061100/011412

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373477)

ชุดฝึกระบบอตัโนมติั 1 ชุด (3/8) ยีห่อ้ AD รุ่น 
AADS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,687.50 อุตสำหกำร 1

8577 373480 63011413 วศ.คล.
02.63/12061100/011413

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373480)

ชุดฝึกระบบอตัโนมติั 1 ชุด (4/8) ยีห่อ้ AD รุ่น 
AADS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,687.50 อุตสำหกำร 1

8578 373480 63011414 วศ.คล.
02.63/12061100/011414

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373482)

ชุดฝึกระบบอตัโนมติั 1 ชุด (5/8) ยีห่อ้ AD รุ่น 
AADS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,687.50 อุตสำหกำร 1

8579 373487 63011415 วศ.คล.
02.63/12061100/011415

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373487)

ชุดฝึกระบบอตัโนมติั 1 ชุด (6/8) ยีห่อ้ AD รุ่น 
AADS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,687.50 อุตสำหกำร 1

8580 373489 63011416 วศ.คล.
02.63/12061100/011416

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373489)

ชุดฝึกระบบอตัโนมติั 1 ชุด (7/8) ยีห่อ้ AD รุ่น 
AADS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,687.50 อุตสำหกำร 1

8581 373493 63011417 วศ.คล.
02.63/12061100/011417

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373493)

ชุดฝึกระบบอตัโนมติั 1 ชุด (8/8) ยีห่อ้ AD รุ่น 
AADS ผลิตจากประเทศไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,687.50 อุตสำหกำร 1

8582 373552 63011418 วศ.คล.
02.63/12061100/011418

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373552)

ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด (1/8) ยีห่อ้
 Mitsubishi รุ่น FX5U ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8583 373556 63011419 วศ.คล.
02.63/12061100/011419

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373556)

ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด (2/8) ยีห่อ้
 Mitsubishi รุ่น FX5U ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8584 373558 63011420 วศ.คล.
02.63/12061100/011420

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373558)

ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด (3/8) ยีห่อ้
 Mitsubishi รุ่น FX5U ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8585 373560 63011421 วศ.คล.
02.63/12061100/011421

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373560)

ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด (4/8) ยีห่อ้
 Mitsubishi รุ่น FX5U ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8586 373562 63011422 วศ.คล.
02.63/12061100/011422

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373562)

ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด (5/8) ยีห่อ้
 Mitsubishi รุ่น FX5U ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8587 373564 63011423 วศ.คล.
02.63/12061100/011423

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373564)

ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด (6/8) ยีห่อ้
 Mitsubishi รุ่น FX5U ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8588 373566 63011424 วศ.คล.
02.63/12061100/011424

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373566)

ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด (7/8) ยีห่อ้
 Mitsubishi รุ่น FX5U ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1



8589 373568 63011425 วศ.คล.
02.63/12061100/011425

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373568)

ชุดโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด (8/8) ยีห่อ้
 Mitsubishi รุ่น FX5U ผลิตจากญ่ีปุ่ น

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8590 373918 63011426 วศ.คล.
02.63/12061100/011426

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373918)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (1/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8591 373920 63011427 วศ.คล.
02.63/12061100/011427

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373920)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (2/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8592 373922 63011428 วศ.คล.
02.63/12061100/011428

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373922)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (3/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8593 373924 63011429 วศ.คล.
02.63/12061100/011429

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373924)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (4/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8594 373926 63011430 วศ.คล.
02.63/12061100/011430

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373926)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (5/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8595 373928 63011431 วศ.คล.
02.63/12061100/011431

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373928)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (6/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8596 373930 63011432 วศ.คล.
02.63/12061100/011432

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373930)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (7/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8597 373932 63011433 วศ.คล.
02.63/12061100/011433

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373932)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (8/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8598 373934 63011434 วศ.คล.
02.63/12061100/011434

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373934)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั (9/16)
 ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8599 373936 63011435 วศ.คล.
02.63/12061100/011435

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373936)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั 
(10/16) ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8600 373938 63011436 วศ.คล.
02.63/12061100/011436

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373938)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั 
(11/16) ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8601 373940 63011437 วศ.คล.
02.63/12061100/011437

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373940)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั 
(12/16) ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8602 373942 63011438 วศ.คล.
02.63/12061100/011438

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373942)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั 
(13/16) ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8603 373944 63011439 วศ.คล.
02.63/12061100/011439

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373944)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั 
(14/16) ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8604 373946 63011440 วศ.คล.
02.63/12061100/011440

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373946)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั 
(15/16) ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8605 373947 63011441 วศ.คล.
02.63/12061100/011441

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373947)

ชุดโปรแกรมออกแบบจ าลองระบบอตัโนมติั 
(16/16) ยีห่อ้ FAMIC รุ่น 6.4 ผลิตจากแคนาดา

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              18,750.00 อุตสำหกำร 1

8606 373950 63011442 วศ.คล.
02.63/12061100/011442

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373950)

ชุดสายพานล าเลียง (1/4) ยีห่อ้ AD รุ่น AAD2 ผลิต
จากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8607 373954 63011443 วศ.คล.
02.63/12061100/011443

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373954)

ชุดสายพานล าเลียง (2/4) ยีห่อ้ AD รุ่น AAD2 ผลิต
จากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8608 373956 63011444 วศ.คล.
02.63/12061100/011444

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373956)

ชุดสายพานล าเลียง (3/4) ยีห่อ้ AD รุ่น AAD2 ผลิต
จากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1

8609 373958 63011445 วศ.คล.
02.63/12061100/011445

ชุดฝึกระบบอตัโนมติัและการแสดงผล 2 ชุด 
(373958)

ชุดสายพานล าเลียง (4/4) ยีห่อ้ AD รุ่น AAD2 ผลิต
จากไทย

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 04 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              20,000.00 อุตสำหกำร 1



8610 372933 63011446 วศ.คล.
02.63/12061100/011446

เคร่ืองเจียระไนราบ 1 เคร่ือง ยีห่อ้ FERFECT รุ่น 
PFG-2550AH (372933)

เคร่ืองเจียระไนราบ 1 เคร่ือง ยีห่อ้ FERFECT รุ่น 
PFG-2550AH ผลิตจากไตห้วนั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 24 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         1,490,000.00 อุตสำหกำร 1

8611 373185 63011447 วศ.คล.
01.63/12061100/011447

ชุดปฏิบติัการทดลองเสน้ใยแกว้น าแสงเบ้ืองตน้ 1 
ชุด (373185)

ชุดปฏิบติัการทดลองเสน้ใยแกว้น าแสงเบ้ืองตน้ 
ต  าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         3,233,850.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8612 373186 63011448 วศ.คล.
01.63/12061100/011448

ชุดปฏิบติัการทดลองเสน้ใยแกว้น าแสงเบ้ืองตน้ 1 
ชุด (373186)

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(SERVER) 1 ชุด ยีห่อ้ Lenovo 
รุ่น ThinkSystemSR650 ผลิตจากจีน (ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 21 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน            155,150.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8613 371233 63011449
วศ.คล.32.63/129/011449

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371233)

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มธ.ศูนยรั์งสิต ต  าบลคลองหน่ึง 

จา้งเหมา
ปรับปรุง

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน         2,056,071.51 งำนบริหำร

อำคำร

1

8614 371234 63011450 วศ.คล.
32.63/12060100/011450

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371234)

พดัลมระบายอากาศฝังฝ้าต่อทอ่ (หอ้ง 20 ตรม.) 1 
ชุด ยีห่อ้ MITSUBISHI รุ่น VD-15Z4T6 ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                4,280.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8615 371235 63011451 วศ.คล.
32.63/12060100/011451

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371235)

พดัลมระบายอากาศฝังฝ้าต่อทอ่ (หอ้ง 20 ตรม.) 1 
ชุด ยีห่อ้ MITSUBISHI รุ่น VD-15Z4T6 ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                4,280.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8616 371236 63011452 วศ.คล.
32.63/12060100/011452

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371236)

พดัลมระบายอากาศฝังฝ้าต่อทอ่ (หอ้ง 60 ตรม.) 1 
ชุด ยีห่อ้ MITSUBISHI รุ่น VD-15Z4T6 ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                5,992.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8617 371237 63011453 วศ.คล.
32.63/12060100/011453

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371237)

พดัลมระบายอากาศฝังฝ้าต่อทอ่ (หอ้ง 60 ตรม.) 1 
ชุด ยีห่อ้ MITSUBISHI รุ่น VD-15Z4T6 ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                5,992.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8618 371238 63011454 วศ.คล.
32.63/12060100/011454

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371238)

พดัลมระบายอากาศฝังฝ้าต่อทอ่ (หอ้ง 60 ตรม.) 1 
ชุด ยีห่อ้ MITSUBISHI รุ่น VD-15Z4T6 ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                5,992.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8619 371239 63011455 วศ.คล.
32.63/12060100/011455

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371239)

ตูแ้ร็ค 4 ชั้น 1 ตวั รุ่น 15 U ผลิตจากไทย (ครุภณัฑ์
จากงานปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                9,095.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8620 371240 63011456 วศ.คล.
32.63/12060100/011456

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371240)

ตูแ้ร็ค 4 ชั้น 1 ตวั รุ่น 15U ผลิตจากไทย (ครุภณัฑ์
จากงานปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                9,095.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8621 371241 63011457 วศ.คล.
32.63/12060100/011457

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371241)

ตูแ้ร็ค 4 ชั้น 1 ตวั รุ่น 15 U ผลิตจากไทย (ครุภณัฑ์
จากงานปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน                9,095.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8622 371242 63011458 วศ.คล.
32.63/12060100/011458

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371242)

ม่าน Roller Blind Sun Screen N001 พร้อมอุปกรณ์
 1 ชุด (ขนาด 44 ตร.ม.) ยีห่อ้ UNI รุุ่น N001 ผลิต

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              56,496.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8623 371243 63011459 วศ.คล.
32.63/12060100/011459

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371243)

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 เคร่ือง ขนาด 
18,000 BTU.ยีห่อ้ CARRIER รุ่น 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              39,483.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8624 371244 63011460 วศ.คล.
32.63/12060100/011460

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371244)

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 เคร่ือง ขนาด 
18,000 BTU.ยีห่อ้ CARRIER รุ่น 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              39,483.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8625 371245 63011461 วศ.คล.
32.63/12060100/011461

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371245)

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 เคร่ือง ขนาด 
30,000 BTU.ยีห่อ้ CARRIER รุ่น 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              57,673.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8626 371246 63011462
วศ.คล.32.63/12060100/011462

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ Active Learning (371246)เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 เคร่ือง ขนาด 30,000 BTU.ยีห่อ้ CARRIER รุ่น 38TSF0181A1/40TSF0181UPครุภณัฑ ์ส านกังาน งบคลงั 20 สิงหาคม 2563 พร้อมใชง้าน 57,673.00            งำนบริหำร

อำคำร

1

8627 371247 63011463 วศ.คล.
32.63/12060100/011463

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371247)

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 เคร่ือง ขนาด 
30,000 BTU.ยีห่อ้ CARRIER รุ่น 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              57,673.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8628 371248 63011464 วศ.คล.
32.63/12060100/011464

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371248)

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 เคร่ือง ขนาด 
30,000 BTU.ยีห่อ้ CARRIER รุ่น 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              57,673.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8629 371249 63011465 วศ.คล.
32.63/12060100/011465

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371249)

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 เคร่ือง ขนาด 
30,000 BTU.ยีห่อ้ CARRIER รุ่น 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              57,673.00 งำนบริหำร

อำคำร

1

8630 371250 63011466 วศ.คล.
32.63/12060100/011466

จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งเพ่ือการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning (371250)

เคร่ืองปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 เคร่ือง ขนาด 
30,000 BTU.ยีห่อ้ CARRIER รุ่น 

ครุภณัฑ ์
ส านกังาน

งบคลงั 20 สิงหาคม 
2563

พร้อมใชง้าน              57,673.00 งำนบริหำร

อำคำร

1



8631 361681 63011618 วศ.คล.
05.63/12061100/011618

ชุดทดลองการควบคุมอตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด 
(361681)

ชุดทดลองการควบคุมอตัโนมติั จ  านวน 1 ชุด ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 25 พฤษภาคม
 2563

พร้อมใชง้าน         1,610,000.00 เคร่ืองกล 1

8632 377681 63011934 วศ.คล.
01.63/12061100/011934

ชุดทดสอบเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า จ  านวน 1 ชุด 
(377681)

ชุดทดสอบเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ต  าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ส.ค.-63 พร้อมใชง้าน         2,497,380.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8633 377680 63011935 วศ.คล.
01.63/12061100/011935

ชุดโหลดเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า จ  านวน 1 ชุด (377680) ชุดโหลดเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ต  าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 01-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน         2,480,260.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8634 377168 63011936 วศ.คล.
04.63/12061100/011936

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377168)

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน         3,690,000.00 เคมี 1

8635 377169 63011937 วศ.คล.
04.63/12061100/011937

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377169)

คอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ Lenovo 
รุ่น V330-14lKB ผลิตจากจีน (อุปกรณ์ประกอบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน              39,000.00 เคมี 1

8636 377170 63011938 วศ.คล.
04.63/12061100/011938

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377170)

ถงัคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2 Tank) ยีห่อ้ 
LABGAZ ผลิตจากจีน จ านวน 1 ชุด (อุปกรณ์

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน                8,000.00 เคมี 1

8637 377171 63011939 วศ.คล.
04.63/12061100/011939

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377171)

เคร่ืองกลัน่แยกสาร จ านวน 1 ชุด ยีห่อ้ XS รุุ่น 
GMD-XS80 ผลิตจากจีน (อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน         1,000,000.00 เคมี 1

8638 377172 63011940 วศ.คล.
04.63/12061100/011940

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377172)

เคร่ืองเขยา่ผสมสารส าหรับ ไมโครเพลท จ านวน 1
 ชุด ยีห่อ้ OHAUS รุ่น SHLDMP03DG ผลิตจาก

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน            150,000.00 เคมี 1

8639 377173 63011941 วศ.คล.
04.63/12061100/011941

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377173)

ตูค้วบคุมอุณหภูมิโดยใุ้ชก้๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์จ  านวน 1 ตู ้ยีห่อ้ Binder รุ่น 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน            525,000.00 เคมี 1

8640 377174 63011942 วศ.คล.
04.63/12061100/011942

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377174)

ถงับรรจุไนโตรเจนเหลว จ านวน 1 ถงั ยีห่อ้ Hier 
รุ่น YDS65-216FZ ผลิตจากจีน (อุปกรณ์ประกอบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน            198,000.00 เคมี 1

8641 377175 63011943 วศ.คล.
04.63/12061100/011943

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377175)

ตูป้ลอดเช้ือ จ  านวน 1 ตู ้ยีห่อ้ Hier รุ่น 
HR1200-11A2 ผลิตจากจีน (อุปกรณ์ประกอบ

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน            375,000.00 เคมี 1

8642 377176 63011944 วศ.คล.
04.63/12061100/011944

เคร่ืองสกดัสารดว้ย CO2 ในสภาวะเหนือวิกฤต 
จ านวน 1 เคร่ือง (377176)

เคร่ืองป่ันเหว่ียงแบบควบคุมอุณหภูมิ จ  านวน 1 
เคร่ือง ยีห่อ้ Hermle รุ่น Z 326 K ผลิตจากเยอรมนี 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ก.ย.-63 พร้อมใชง้าน            425,000.00 เคมี 1

8643 377682 63011945 วศ.คล.
01.63/12061100/011945

ชุดฝึกปฏิบติัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า จ  านวน 1 ชุด 
(377682)

ชุดฝึกปฏิบติัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า ต  าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ  านวน 1 ชุด

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-ส.ค.-63 พร้อมใชง้าน            997,240.00 ไฟฟ้ำฯ 1

8644 381290 64011946 วศ.คล.
04.64/12061100/011946

เคร่ืองวดัพ้ืนท่ีผิวและรูพรุน จ านวน 1 เคร่ือง 
(381290)

เคร่ืองวดัพ้ืนท่ีผิวและรูพรุน ต าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ  านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 17-พ.ค.-64 พร้อมใชง้าน         5,596,800.00 เคมี 1

8645 381745 64011947 วศ.คล.
04.64/12061100/011947

เคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟี จ  านวน 1 เคร่ือง 
(381745)

เคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟี ต  าบลคลองหน่ึง อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ  านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 14-พ.ค.-64 พร้อมใชง้าน         2,778,790.00 เคมี 1

8646 381704 64011948 วศ.คล.
05.64/12061100/011948

ชุดฝึกนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ยีห่อ้ FESTO 
จ านวน 1 ชุด (381704)

ชุดฝึกนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ต  าบลคลองหน่ึง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ  านวน 1 ชุด 

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 18-มี.ค.-64 พร้อมใชง้าน         3,620,000.00 เคร่ืองกล 1

8647 381919 64011949 วศ.คล.
01.64/12061100/011949

ชุดทดลองปฏิบติัการพ้ืนฐานเสน้ใยแกว้น าแสง 
จ านวน 1 ชุด (381919)

ชุดทดลองปฏิบติัการพ้ืนฐานเสน้ใยแกว้น าแสง 
ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ครุภณัฑ ์
การศึกษา

งบคลงั 26-เม.ย.-64 พร้อมใชง้าน         3,447,500.00 ไฟฟ้ำฯ 1


