
คุณสามารถเบิกวสัดใุช้ได้ โดยลงบันทึกรายการใน

แบบฟร์อม ท่ีงานพัสด ุตามรายการวัสดุที่สามารถเบิกจ่ายได้  

1. See the list below. 

2. Sign your name on the request form. 

3. Submit the form to the officer. 

 
ชื่อเรียกภาษาไทย 
(Thai language) 

ชื่อเรียกภาษอังกฤษ 
(English) 

ชื่อเรียกภาษาญ่ีปุ่น 
(日本語) 

 

แผ่นซีดี CD CD 
แผ่นดีวีดี DVD  DVD  
กรรไกร Scissors はさみ 

กระดาษคาร์บอนสีด า Carbon paper - black 感圧紙-黒 

กระดาษคาร์บอน สี
น  าเงิน 

Carbon paper - blue 感圧紙-青 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/70แกรม 

Paper A4/ 70 gram 紙 A4 

กระดาษถ่ายเอกสาร 
F4 

Paper F4 紙 F4 

กระดาษถ่ายเอกสาร
A4/80 แกรม  

Paper A4/80 gram  紙 A4 

กระดาษถ่ายเอกสารสี
A4/80 แกรม 

Paper A4 color/80 
gram 

色紙 A4 

กระดาษท าปก 
A4/120แกรม  

Cover Paper A4/120 
gram/green/blue/yellow 

上紙  A4 

กระดาษท าปก 
F4/120แกรม 

Cover Paper -F4/ 120 
gram/green/blue/yellow 

上紙  F4 

กระดาษท าปกหนัง
ช้าง F4 180 แกรม 

Cover Paper - F4 180 
gram/green/blue/red 

上紙 F4  

กระดาษท าปกหนัง
ช้าง A4 180 แกรม 

Cover Paper - A4 180 
gram/green/blue/red 

上紙 A4  

กล่องใส่แฟ้มเอกสาร File case ファイルボ

ックス 

กาวตราช้าง Chang glue  チャン 糊 
กาวแท่งขนาด 8.2 
กรัม (UHO) 

Glue stick 8.2 g. 
(UHO) 

スティック

糊 

กาวน  า Glue 糊 

กาวลาเทกซ์ 8 
ออนซ์ 

Latex Glue 8 Oz. ラテックス

糊 

กาวลาเทกซ์ 16 
ออนซ์ 

Latex Glue 16 Oz. ラテックス

糊 

คัตเตอร์ขนาดเล็ก Cutter knife  小さなカッ

ター 

เครื่องเหลาดินสอ 
ชนิดหมุน 

Sharpener 鉛筆削り 

ดินสอด า 2B Pencil 2B 鉛筆 2B 
ดินสอด า 6B Pencil 6B 鉛筆 6B 
ดินสอด า HB Pencil HB 鉛筆 HB 
ตรายางวันที่
ภาษาอังกฤษ 

Dater stamp (English) 英語の日の

印章 

ตรายางวันที่ภาษาไทย Date stamp (Thai) タイ語の印

章 

ตระแกรงใส่เอกสาร Grate / Basket 篩 

ถ่านก้อน AA  Battery AA 乾電池 AA 
แถบกระดาษย่น 
ขนาด 1.5” 

Masking Tape (1.5”) マスキング

テープ 1.5” 

แถบกระดาษย่น 
ขนาด 2” 

Masking tape (2”)  マスキング

テープ 2” 

แถบกาว 2 หน้า 
แบบบาง 

Double-sided tape 
(thin) 

両面テープ

(細) 

แถบกาว 2 หน้า 
แบบหนา 

Double-sided tape 
(thick) 

両面テープ

(太) 

แถบกาวใส ขนาด 1” Transparent tape 1” ユニテープ 

1” 
แถบผ้าซ่อมหนังสือ 1.5” Book tape (1.5”) ガムテープ 1.5” 

แถบผ้าซ่อมหนังสือ 2” Book tape (2”) ガムテープ 2” 

ทะเบียนหนังสือ-รับ Registration book–
recived 

もらうレジ

ストブック 

ทะเบียนหนังสือ-ส่ง  Registration book-sent 送信レジスト

ブック 

ที่เจาะรูขนาดเล็ก Small punch 穴あけパン

チ 

ที่ถอนลวดเย็บ
กระดาษ 

Staple remover ステープル

リムーバー 

ที่เย็บกระดาษ no. 10 Stapler no.10 ホッチキス

no.10 

ที่เย็บกระดาษ no. 50 Stapler no.50 ホッチキス

no.50 

แท่นตัดสก๊อตเทปใส Tape dispenser セロテープ

ホルダー 

แท่นประทับตราสีแดง Stamp pad red/blue スタンプ台

朱 

ปากกาเขียนแผ่นใส
ลบได้ เบอร์ F  

Marker (F)  非永続的な

ペン (F) 

ปากกาเขียนแผ่นใส
ลบได้ เบอร์ M  

Marker (M) 非永続的な

ペン (M) 

ปากกาเขียนแผ่นใส
ลบได้ เบอร์ S  

Marker (S) 非永続的な

ペン  (S) 

ปากกาเขียนไวท์บอร์ด  
สีด า 

Whiteboard marker 
(black) 

黒ホワイト

ボードぺん 

ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 
สีแดง 

Whiteboard marker 
(red) 

赤ホワイト

ボードぺん 

 

ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 
– สีน  าเงิน 

Whiteboard marker 
(blue) 

青ホワイト

ボードぺん 

ปากกาลบค าผิด Correction fluid pen 修正ぺん 

ปากกาลูกลื่นสีด า Ballpoint pen (black) ボールペン

黒 

ปากกาลูกลื่นสีแดง Ballpoint pen (red) ボールペン

赤 

ปากกาลูกลื่นสีน  าเงิน Ballpoint pen (blue) ボールペン青 

ปากกาหมึกซึมสีด า Fountain pen (black) 万年筆  黒 

ปากกาหมึกซึมสีแดง Fountain pen (red) 万年筆  赤 



ปากกาหมึกซึมสนี  าเงิน Fountain pen (blue) 万年筆  青 

แปรงลบกระดาน Whiteboard Eraser ホクイトボ

ード消し 

แฟ้มเก็บเอกสารสัน
กว้าง 1”(ชนิดหนีบ) 

Box Punch less file 
(1”)   

Z式ファイ

ル (1”) 

แฟ้มเก็บเอกสารสัน
กว้าง 1” (ชนิดห่วง) 

Box Ring binder file 
(1”) 

リングファ

イル (1”) 

แฟ้มเก็บเอกสารสัน
กว้าง 2” 

Punchless file (2”) リングファ

イル (2”) 

แฟ้มเก็บเอกสารสัน
กว้าง 3” 

Punchless file (3”) リングファ

イル (3”) 

แฟ้มเสนองาน Present file プリセット

ファイル 

ไม้บรรทัดพลาสติก
ขนาด 12” 

Ruler 12” 定規 12” 

ยางลบดินสอชนิดก้อน Eraser 消しゴム 

ยางลบแท่งชนิดแปรง Typewriter eraser with 
brush 

ブラシでタ

イプライタ

ー消しゴム 

ลวดเยบ็กระดาษ no.10 Staple no.10 ホッチキス

の針 no.10 
ลวดเย็บกระดาษ no. 
35 

Staple no.35 ホッチキス

の針 no.35 
ลวดเสียบกระดาษ Paper clip ペーパーク

リップ 

สมุดนัมเบอร์  Numbers note 本 (番号) 

สมุดปกอ่อน Paper back notebook ノート 

หมึกเติมแท่น
ประทับตราสีแดง 

Ink stamp (red)  スタンプ用 

インク赤 

หมึกเติมแท่น
ประทับตราสีน  าเงิน 

Ink stamp (blue) スタンプ用 

インク青 

เหล็กกั นหนังสือ Bookends 本立て 

เหล็กเสียบกระดาษ Paper spike 紙のステル

ス 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์108 

Binder no.108 バインダーク

リップ no.108 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์109 

Binder clip no.109 バインダー

クリップ

no.109 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์110 

Binder clip no.110 バインダー

クリップ 

no.110 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์111 

Binder clip no.111 バインダー

クリップ

no.111 

เหล็กหนีบกระดาษ 
เบอร์112 

Binder clip no.112 バインダー

クリップ

no.112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 3708 

For more information, Please call 3708 

http://main.la.ubu.ac.th/laweb/2012/index.php/th/form 

 

 

คู่มอืวัสดุเพ่ือการเบิกจ่าย 

STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES GUIDE 

 

 

 

 

 

 

มงคลชัย  ล้อมวงษ์ 

Mr.Mongkolchai   Lomwong 

 

  You’re always 

welcome.  


