
กระดาษถ่ายเอกสาร Double A  80 g A4 รีม 125.00       กระดาษถ่ายเอกสาร Idea MAX 70 g A4 รีม 110.00       กระดาษถ่าย 80 g 1-11 VENUS คละสี ห่อ 200.00       กระดาษ Green ถนอมสายตา 80 g A4 รีม 140.00       กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม IQ F14 รีม 140.00       กระดาษถ่าย 80 g 12-16 VENUS ห่อ 250.00       กระดาษถ่ายเอกสาร I dea work 80g F14 รีม 160.00       กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g IQ  สีชมพ ูF14 รีม 150.00       กระดาษถ่ายเอกสาร I dea work 80 g A3 รีม 250.00       กระดาษถ่ายเอกสาร I dea MAX 70 g A3 รีม 225.00       กระดาษถ่ายเอกสารสี 80 g  A4 / 50 แผ่น ห่อ 35.00         
กระดาษโรเนียวการ์ดสี A4  120 แกรม 180 ผ. ห่อ 110.00       กระดาษโรเนียวการ์ดสี 150 g A4 150แผ่น ห่อ 140.00       กระดาษโรเนียวการ์ดสี 180 g A4 100แผ่น ห่อ 140.00       

กระดาษถ่ายเอกสาร

กระดาษโรเนียว
กระดาษโรเนียวการ์ดสี 180 g A4 100แผ่น ห่อ 140.00       กระดาษโรเนียวปรุ๊ฟใน A4  A75  300แผ่น ห่อสีฟ้า ห่อ 60.00         กระดาษโรเนียวปอนดข์าว 70 แกรม A4  M34  300แผ่น ห่อสีม่วง ห่อ 75.00         
กระดาษโฟโต ้120 g / 100  แผ่น  A4 ห่อ 200.00       กระดาษโฟโต ้135 g / 100 แผ่น A4 ห่อ 220.00       กระดาษโฟโต ้150 g / 100  แผ่น A4 ห่อ 200.00       กระดาษโฟโต ้180 g / 100  แผ่น A4 ห่อ 280.00       กระดาษโฟโต ้200 g/10  แผ่น   A4 ห่อ 130.00       กระดาษโฟโต ้220 g / 50 แผ่น  A4 ห่อ 195.00       กระดาษโฟโต ้240 g / 20  แผ่น A4 ห่อ 170.00       กระดาษโฟโต ้220 g / 100 แผ่น A4 ห่อ 320.00       กระดาษโฟโตส้ติกเกอร์ ( FJ Sticker Glossy Photo) ห่อ 280.00       

กระดาษโฟโต้



กระดาษการ์ดขาว 120 G A4 (250 ใบ) ห่อ 240.00       กระดาษการ์ดขาว 150 G A4 (250 ใบ) ห่อ 260.00       กระดาษการ์ดขาว 180 G A4 (250 ใบ) ห่อ 300.00       กระดาษการ์ดขาว HWC 180 g A4/50ผ. ห่อ 80.00         กระดาษการ์ดขาว 150 g A4/50ผ. ห่อ 65.00         กระดาษการ์ดหอม A4 180 แกรม 50 ผ.(N&P) ห่อ 100.00       กระดาษปกหนงัชา้ง A4 (KTV)180 แกรม  ห่อ 150.00       กระดาษการ์ดทรูโทน/ไล่โทน ห่อ 80.00         กระดาษปกลายการ์ตูน A4  ห่อ 75.00         ใบประกาศ A4 (1*50) ห่อ 270.00       ใบประกาศ B5 (1*50) ห่อ 195.00       
 กระดาษโปสเตอร์บาง 2 หนา้ เกรด AA แผ่น 7.00           กระดาษโปสเตอร์แขง็ 310 g  เกรด AA แผ่น 8.00           กระดาษโปสเตอร์บางหนา้เดียว เกรด AA แผ่น 5.00           

กระดาษการ์ดขาว/กระดาษปก

กระดาษสี/กระดาษคละแบบ
กระดาษโปสเตอร์บางหนา้เดียว เกรด AA แผ่น 5.00           กระดาษโปสเตอร์บางสะทอ้นแสง เกรด AA แผ่น 12.00         กระดาษโปสเตอร์แขง็ สะทอ้นแสง เกรด AA แผ่น 18.00         การ์ดสี แผ่นใหญ่ 31*43 (รองบอร์ด) 4 สี แผ่น 10.00         กระดาษกล่อง 400 G  (กระดาษเทา-ขาว) แผ่น 15.00         กระดาษกล่อง 400 Gตดั 2  (กระดาษเทา-ขาว) แผ่น 8.00           กระดาษปรุ๊ฟ ขาว แผ่น 4.00           กระดาษปรุ๊ฟ เทา แผ่น 3.00           กระดาษห่อปก110g 35*47"   นาํตาล แผ่น 8.00           กระดาษมนัปู แผ่น 5.00           กระดาษองักฤษ แผ่น 10.00         กระดาษอาร์ตมนั  1  หนา้ แผ่น 15.00         กระดาษลูกฟูกสี แผ่น 35.00         กระดาษแกว้ขุ่นขาว แผน่ 4.00           



กระดาษห่อของขวญั แผน่ 5.00           กระดาษห่อของขวญัฟอยส์ 3 มิติ แผ่นละ แผน่ 10.00         กระดาษฟลุสแก๊ป 150 P มา้ ห่อ 170.00       กระดาษบตัรคาํ ห่อละ 50 แผ่น ห่อ 35.00         กระดาษคาร์บอนมา้สีดาํ # 2200  แผ่น 5.00           กระดาษคาร์บอนมา้สีนาํเงิน # 4400  แผ่น 5.00           กระดาษแขง็หลงัรูป#16 แผ่น 15.00         กระดาษแขง็หลงัรูป#24 แผ่น 25.00         กระดาษแขง็หลงัรูป#32 แผ่น 35.00         ไขเกท A4 90/95 กล่องละ 50 แผ่น กล่อง 190.00       ไขเกท A3  90/95  กล่องละ  50  แผ่น กล่อง 350.00       
กระดาษคาํตอบ 60 ขอ้ ฉลุ ห่อ 25.00         กระดาษคาํตอบ 80 ขอ้ (ฉลุ) ห่อ 25.00         กระดาษสอบ ต2ก ห่อละ 180 ใบ ห่อ 70.00         

กระดาษสี/กระดาษคละแบบ

กระดาษคาํตอบ/ต2ก
กระดาษสอบ ต2ก ห่อละ 180 ใบ ห่อ 70.00         
สติกเกอร์ PVC สี แผ่น 40.00         สติกเกอร์ PVC เลเซอร์ แผ่น 45.00         สติกเกอร์ขาวดา้น A4 Bos  ห่อ 160.00       สติกเกอร์ขาวมนั A4 Bos ห่อ 180.00       สติกเกอร์แชมป์ พีวีซี ใส A4 (50 แผ่น) ห่อ 240.00       สติกเกอร์กระดาษสะทอ้นแสง A4 ห่อ 200.00       สติกเกอร์ใสหลงัเหลือง  106x70 ซม. (แผ่นใหญ่) แผ่น 45.00         สติกเกอร์ PVC ใส  53x70 ซม. (แผ่นกลาง) แผ่น 25.00         

กระดาษสติกเกอร์



สีไมค้ลอลีน 12 ดา้ม 12 สี No.775 กล่อง 70.00         สีไมค้ลอลีน 12 ดา้ม 24 สี 787 กล่อง 80.00         สีไมค้ลอลีน 24 ดา้ม 24 สี No.775 กล่อง 140.00       สีไมค้ลอลีน 36 ดา้ม 36 สี No.775 กล่อง 200.00       สีไมค้ลอลีน 24 ดา้ม 48 สี No.787 กล่อง 150.00       สีไมค้ลอลีน 30 ดา้ม 60 สี No.787 กล่อง 195.00       สีไมค้ลอลีน 48 ดา้ม 48 สี No.775 กล่อง 270.00       สีไม1้2 สี มาสเตอร์อาร์ต  (สนั) กล่อง 30.00         สีไมย้าว 12 สี มาสเตอร์อาร์ต กล่อง 55.00         สีไมย้าว 24 สี มาสเตอร์อาร์ต กล่อง 120.00       สีไมย้าว 36 สี มาสเตอร์อาร์ต กล่อง 175.00       สีไมย้าว 48 สี มาสเตอร์อาร์ต กล่อง 220.00       สีไมย้าวอศัวิน 12 สี เฟเบอร์ กล่อง 95.00         สีไมย้าวอศัวิน 24 สี เฟเบอร์ กล่อง 195.00       สีไมย้าวอศัวิน 36 สี เฟเบอร์ กล่อง 290.00       

สีไม ้/ระบายนาํ

สีไมย้าวอศัวิน 36 สี เฟเบอร์ กล่อง 290.00       สีไมย้าวอศัวิน 48 สี เฟเบอร์ กล่อง 385.00       สีไมร้ะบายนาํ 12 สี เฟเบอร์ กล่อง 120.00       สีไมร้ะบายนาํ 24 สี เฟเบอร์ กล่อง 240.00       สีไมร้ะบายนาํ 36 สี เฟเบอร์ กล่อง 415.00       สีไมร้ะบายนาํ 48 สี เฟเบอร์ กล่อง 550.00       สีชอลค์สีชอลค์ 12 สี เพนเทล กล่อง 45.00         สีชอลค์ 16 สี เพนเทล กล่อง 55.00         สีชอลค์ 25 สี เพนเทล กล่อง 90.00         สีชอลค์ 36 สี เพนเทล  กล่อง 140.00       สีชอลค์ 50 สี เพนเทล   กล่อง 180.00       สีชอลค์ NOUVEL # 010  สีดาํ 6 แท่ง กล่อง 160.00       สีชอลค์ NOUVEL 12 สี กล่อง 280.00       



สีเทียนจมัโบ ้บลูฟร็อก 12 สี กล่อง 25.00         สีเทียนจมัโบม้าสเตอร์อาร์ต 12 สี กล่อง 30.00         สีเทียนจมัโบส้เตทเลอร์ 12 สี กล่อง 30.00         สีเทียนซากุระ 12 สี กล่อง 190.00       สีเทียนแท่งเล็ก 24 สี มาสเตอร์อาร์ต กล่อง 40.00         
ปากกาเมจิก ลูน่า 12 สี ชุด 35.00         ปากกาเมจิก ลูน่า 24 สี ชุด 65.00         เมจิก 2 หวั  12 สี ตรามา้ ชิน 95.00         เมจิกไพล๊อต SDR200 ชุด 12 สี ชิน 80.00         เมจิกมา้ 12 สี H-88 ชิน 45.00         เมจิกไพล๊อต SDR200 ดาํ ดา้ม 7.00           ชุดปากกาเมจิก AH1664-12 ชุด 40.00         เมจิก 12 มีมา้ H110 ชิน 80.00         

สีเทียน

สีเมจิ

สีนาํ /สีโปสเตอร์/อะคีลิคสีนาํ  REEVES 12 สี  12ml กล่อง 250.00       สีนาํมนั  REEVES 12 สี  12ml กล่อง 280.00       สีนาํ 12 สีมา้ กล่อง 35.00         สีนาํ 14 สีมา้ กล่อง 50.00         สีนาํเพนเทล HTP-24สี กล่อง 360.00       
สีโปสเตอร์ 1อ/30 ml TOTO คละสี ขวด 25.00         สีโปสเตอร์ 2อ/60 ml TOTO คละสี ขวด 50.00         สีโปสเตอร์ 4อ/120 ml TOTO คละสี ขวด 90.00         สีโปสเตอร์ชุด มาสเตอร์อาร์ต 6 ขวด/กล่อง กล่อง 85.00         สีโปสเตอร์ซากุระ 30 cc  คละสี ขวด 55.00         สีโปสเตอร์มาสเตอร์อาร์ต 20 ml  คละสี ขวด 20.00         สีสะทอ้นแสง 120 cc.  มาสเตอร์อาร์ต  คละสี ขวด 80.00         สีสะทอ้นแสง 240 cc.  มาสเตอร์อาร์ต คละสี ขวด 140.00       สีสะทอ้นแสง 60cc.  มาสเตอร์อาร์ต คละสี ขวด 50.00         

สีนาํ /สีโปสเตอร์/อะคีลิค

สีโปสเตอร์



สีอะคีลิค ธรรมดา 30 ML. สีนาํเงิน ขวด 35.00         สีอะคีลิค ธรรมดา 30 ML. สีนาํตาล ขวด 35.00         สีมุก-อะคริลิค KENTON15 cc  ขวด 30.00         สีอะคริลิค ARTCREATION 75 ML หลอด 95.00         สีอะครีลิค  REEVES 12 สี  12ml กล่อง 280.00       สีอะคีลิค ธรรมดา 15 ML. คละสี ขวด 20.00         สีอะคีลิค ธรรมดา 30 ML. คละสี ขวด 35.00         สีสเปรย ์ 400 cc กระป๋อง 75.00         สีสเปรย ์ 400 cc ( เงิน-ทอง ) กระป๋อง 95.00         สีสเปรยเ์คลือบเงา (แลคเกอร์) 400 cc กระป๋อง 75.00         
จานสี  # 1  ชิน 10.00         จานสี  # 2 ชิน 5.00           จานสี INCA # 0408 (4 นิว x 8 นิว) อนัละ ชิน 75.00         จานสี INCA # 0510 (5*10") ชิน 125.00       

สีอะคีลิค/สีสเปรย์

จานสี 

จานสี INCA # 0510 (5*10") ชิน 125.00       จานสี INCA # 0812 (8 นิว x 12 นิว) อนัละ ชิน 85.00         จานสี รูปวงรี ขาวขุ่นใหญ่ อนั 18.00         จานสี รูปสีเหลียม ขาวขุ่นกลาง อนั 20.00         จานสีถูกขุ่นโหล ชิน 3.00           จานสีแฟนซีกลาง รูปหงส์ อนั 8.00           จานสีแฟนซีใหญ่ ชิน 15.00         จานสีรูปปู MT ชิน 12.00         จานสีใส สีหวาน  ชิน 3.00           



ภู่กนัดี เบอร์ 0 พิเศษ อนั 25.00         ภู่กนัดี เบอร์ 0 อนั 9.00           ภู่กนัดี เบอร์ 1 อนั 10.00         ภู่กนัดี เบอร์ 2 อนั 12.00         ภู่กนัดี เบอร์ 3 อนั 14.00         ภู่กนัดี เบอร์ 4 อนั 16.00         ภู่กนัดี เบอร์ 5 อนั 18.00         ภู่กนัดี เบอร์ 6 อนั 20.00         ภู่กนัดี เบอร์ 7 อนั 22.00         ภู่กนัดี เบอร์ 8 อนั 24.00         ภู่กนัดี เบอร์ 9 อนั 30.00         ภู่กนัดี เบอร์ 10 อนั 34.00         ภู่กนัดี เบอร์ 11 อนั 38.00         ภู่กนัดี เบอร์ 12 อนั 46.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 2 อนั 18.00         

ภู่กันกลม

ภู่กนัแบน เบอร์ 2 อนั 18.00         
ภู่กนัแบน เบอร์ 4 อนั 20.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 6 อนั 22.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 8 อนั 26.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 10 อนั 32.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 12 อนั 36.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 14 อนั 40.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 16 อนั 46.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 18 อนั 60.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 20 อนั 70.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 22 อนั 90.00         ภู่กนัแบน เบอร์ 24 อนั 130.00       

ภู่กันแบน



 สมุดวาดเขียนเล็ก 8/10 เล่ม 6.00           สมุดวาดเขียน 8/10  เล่ม 8.00           สมุดวาดเขียน4/10 (10บาท) เล่ม 10.00         สมุดวาดเขียนสนักาว A4/10 แผ่น DG-A410100 เล่ม 15.00         สมุดวาดเขียน J-103 มาสเตอร์อาร์ต เล่ม 50.00         สมุดวาดเขียนเรนาซอง Watercolour-R101/200gsm15ผ. เล่ม 200.00       สมุดวาดเขียนเรนาซอง Drawing-R202/200gsm15ผ เล่ม 120.00       สมุดวาดเขียนเรนาซอง Watercolour-R102/200gsm15ผ. เล่ม 120.00       สมุดวาดเขียนเรนาซอง Drawing-R201/200gsm15ผ เล่ม 200.00       วาดเขียน M610 ART/DECOR ขนาด 250 x 260มม. เล่ม 20.00         วาดเขียน 100 P แคนสนั 190 G /A4 แผ่น 5.00           วาดเขียน 100 P แคนสนั 190 G /A3 แผ่น 10.00         วาดเขียน 100 P แคนสนั 190 G ผิวหยาบ ขนาด 560x760mm. แผ่น 25.00         กระดานอดัใหญ่ 40*60 แผ่น 30.00         กระดานอดัเล็ก 30*40 แผ่น 20.00         

กระดาษ/สมุดวาดเขียน/กระดานรองวาด

กระดานอดัเล็ก 30*40 แผ่น 20.00         
ทะเบียนนกัเรียน ปกแขง็ เล่ม 750.00       สมุดทะเบียน(ห้องสมุด) เล่ม 350.00        ทะเบียนรับ A4 ปกเคลือบ เล่ม 75.00          ทะเบียนส่ง  A4 ปกเคลือบ เล่ม 75.00         สมุดหมายเหตุรายวนั (กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ) เล่ม 130.00       สมุดลงเวลาราชการปกเคลือบ NO.18 เล่ม 85.00         สมุด 2/65 ปกเคลือบ เล่ม 45.00         สมุด 1/65 ปกเคลือบ เล่ม 80.00         ทะเบียน # 1 สมุดเงินสด (401) เล่ม 35.00         ทะเบียน # 6 รายงานประเภทเงินคงเหลือ เล่ม 35.00         ทะเบียน # 5 รายงานเงินคงเหลือประจาํวนัวนั (407) เล่ม 35.00         ทะเบียน # 3 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (404) เล่ม 55.00         ทะเบียน #75 คุมเงินฝากธนาคาร เล่ม 45.00         ทะเบียน #57 สมุดคู่มือเบิกจ่ายเงินในงบประมาณ เล่ม 45.00         

สมุดใชใ้นราชการ



กรรไกรซิกแซก  6 นิว # 4267   อนั 50.00         กรรไกรซิกแซก เล็ก NO.135 อนั 35.00         กรรไกรซิกแซก ชุด (6แบบ) ชุด 480.00       กรรไกรซิกแซก Delta 9 นิว อนั 490.00       กรรไกรซิกแซก 9 นิว อีซี E-619 อนั 350.00       กรรไกรซิกแซก WF-93012 อนั 25.00         DL กรรไกรซิกแซก 5-1/4" No.95373 อนั 40.00         กรรไกรปลายมน NO.102-4 นิว อนั 6.00           กรรไกรปลายแหลม NO.101-4 นิว ชิน 6.00           กรรไกร AROMA 5-1/4 นิว #514 อนั 20.00         กรรไกร AROMA 6 3/4 นิว # 634 อนั 30.00         กรรไกร AROMA 7 1/2 นิว # 712 อนั 45.00         กรรไกร AROMA 9 นิว #900 อนั 60.00         กรรไกร # 304  5 1/2 นิว ตรา นกอินทรีย ์ อนั 15.00         กรรไกร KTV 7 นิว  อนั 45.00         

กรรไกร/กรรไกรซิกแซก

กรรไกร KTV 7 นิว  อนั 45.00         กรรไกร KTV 8 นิว  อนั 55.00         กรรไกรเดลตา้  6 นิว  อนั 55.00         กรรไกรเดลตา้ 8 นิว  ชิน 75.00         กรรไกร 3 M 5 นิว kids ชิน 55.00         กรรไกร 3 M 6 นิว อนั 45.00         กรรไกร 3 M 7 นิว  อนั 55.00         กรรไกร 3 M 8 นิว ชิน 70.00         กรรไกร 7 นิว สก๊อตช์ Multi Purpose 1427 อนั 65.00         กรรไกร 4 3/4  นิว DELI No.6021 อนั 40.00         กรรไกร 5  นิว  DELI No.6024 อนั 40.00         



มีดเหลาดินสอ GT เล่ม 2.00           มีดตดัโฟม sw 111 อนั 20.00         มีดคตัเตอร์ S-1 อนั 20.00         มีดคตัเตอร์ใหญ่ E-521  อนั 55.00         มีดคตัเตอร์ SILVER จมัโบ ้นานมี อนั 55.00         มีดคตัเตอร์ซิลเวอร์ อีซี E- 513 อนั 25.00         มีดคตัเตอร์เลก็ E-511  อนั 25.00         มีดคตัเตอร์ใหญ่ปริง เกรดA   S-101A อนั 30.00         มีดคตัเตอร์ใหญ่ OLFA  รุ่น FL 10401 อนั 350.00       มีดคตัเตอร์ใหญ่ C22 อนั 30.00         DL คตัเตอร์ เลก็  No.E2031 อนั 25.00         DL คตัเตอร์ ใหญ่  No.E2047 อนั 60.00         
ใบมีดคตัเตอร์ใหญ่สิงห์ ห่อ 18.00         ใบมีดคตัเตอร์ใหญ่สิงห์ 30 องศา (6ใบ) ห่อ 25.00         

มีดคตัเตอร์ 

ใบมีด
ใบมีดคตัเตอร์ใหญ่สิงห์ 30 องศา (6ใบ) ห่อ 25.00         ใบมีดคตัเตอร์เลก็สิงห์ ห่อ 10.00         ใบมีดคตัเตอร์เลก็สิงห์ 30 องศา (6ใบ) ห่อ 15.00         



เทปสองหนา้ อะคลีลิคโฟมใส 21มม.x 1ม.  มว้น 60.00         เทปกาวสองหนา้บาง Nuvo (6*20y) 1/4" มว้น 15.00         เทปกาวสองหนา้บาง Nuvo (12*20y) 1/2" มว้น 20.00         เทปกาวสองหนา้บาง Nuvo (18*20y) 3/4" มว้น 30.00         เทปกาวสองหนา้บาง Nuvo (24*20y) 1" มว้น 40.00         
โฟมเทป 110 21*1 มม.(1เมตร) มว้น 55.00         โฟมเทป 110 21*3 มม.(3เมตร) มว้น 120.00       โฟมเทป 110 21*5 มม.(5เมตร) มว้น 210.00       โฟมเทป 110 24*1 มม.(1เมตร) มว้น 60.00         โฟมเทป 110 24*3 มม.(3เมตร) มว้น 170.00       โฟมเทป 110 24*5 มม.(5เมตร) มว้น 270.00       โฟมเทปใส 3M 4010  21*80 ซม. มว้น 95.00         เทป 2 หนา้ อะคิลิค 3M 2 เมตร  มว้น 95.00         

 เทปเยอื 

โฟมเทป

เทปตดัขอบเทปตดัขอบเลเซอร์ 5 มม. สะทอ้นแสง 16 Y มว้น 25.00         เทปตดัขอบเลเซอร์-สะทอ้นแสง  10 มิล มว้น 50.00         เทปตีเส้นเลเซอร์ 5 มม. มว้น 20.00         
เทปนิตโต7้20 มว้น 25.00         พิลาเมน็ท ์เทป 24 มม. 40 หลา  (เทปกาวสปัะรด) มว้น 95.00         พิลาเมน็ท ์เทป 48 มม. 40 หลา (เทปกาวสปัะรด) มว้น 185.00       
เทปกาวยน่ ขาว Nuvo(24*20) 1 นิว มว้น 30.00         เทปกาวยน่ ขาว Nuvo(36*20) 1.5 นิว มว้น 40.00         เทปกาวยน่ ขาว Nuvo(48*20) 2 นิว มว้น 50.00         กาวผา้ Nuvo 24*8 หลา /1 นิว มว้น 30.00         กาวผา้ Nuvo 36*8 หลา /1.5 นิว มว้น 40.00         กาวผา้ Nuvo 48*8 หลา /2 นิว มว้น 50.00         

เทปตดัขอบ

เทปนิตโต/้พิลาเมน็ท์

กาวยน่/กาวผา้



เทปใส 12 มม. 12*33 ม. #500 1/2(แกน 3") แกนใหญ่ มว้น 25.00         เทปใส 18 มม. 18*33 ม. #500 3/4(แกน 3") แกนใหญ่ มว้น 35.00         เทปใส 24มม. 24*33 ม. #500 1นิว(แกน 3") แกนใหญ่ มว้น 45.00         เทปใส 12 มม. 12*33 ม. #500 1/2(แกน 1") แกนเลก็ มว้น 25.00         เทปใส 18 มม. 18*33 ม. #500 3/4(แกน 1") แกนเลก็ มว้น 35.00         เทปใส 24 มม. 24*33 ม. #500  1นิว (แกน 1") แกนเลก็ มว้น 45.00         เทปโอพพี ี 2 นิว ขุ่น(สีชา) Nuvo 48mm.*45y มว้น 25.00         เทปโอพพี ี 2 นิว สี Nuvo 48mm.*45y มว้น 45.00         เทปโอพพี ี 2 นิว ใส Nuvo 48mm.*45y มว้น 25.00         
กาวแทง่สติก UHU  8.2 กรัม แท่ง 35.00         กาวแทง่สติก UHU  21 กรัม แท่ง 70.00         กาวแทง่สติก UHU  40 กรัม แท่ง 90.00         กาวยาง UHU  7 g หลอด 20.00         กาวยาง UHU 20ml. หลอด 45.00         

เทปใส

กาวแทง่/กาวยาง/กาวร้อน

กาวยาง UHU 20ml. หลอด 45.00         กาวยาง UHU 35 ml. หลอด 55.00         กาวยางUHU 60 ml. หลอด 95.00         กาวยาง UHU 125g หลอด 140.00       กาวยางพิเศษ อยา่งดี 33 ml. UHU หลอดฟ้า หลอด 120.00       กาวยางพิเศษ UHU 50 ml. หลอด 90.00         กาวยางออลพลาสต ์UHU 33 ml. หลอด 75.00         กาวยางติดโฟเมกา้ กระป๋อง 130.00       กาวติดโฟม 30 ml. Styro Foam Glue ขวด 35.00         กาวชา้งญีปุ่ น ออลทีโก ้3 กรัม หลอด 25.00         กาวร้อน 20 กรัม หลอด 25.00         กาวยฮููแทคพาทาฟิกซ์ 6x14 ซม. กระปุก 80.00         



กาวนาํ UHU 50 ml. หวัฟองนาํ หลอด 35.00         กาวนาํใส ยกัษ ์ตรามา้ 560 ซีซี. ขวด 35.00         กาวนาํใสตรามา้ สามเหลียม ขวด 12.00         กาวนาํมีแปรง 50 มล. ขวด 15.00         กาวนาํใสขวดเบียร์ No.016 ขวด 30.00         กาวนาํขวด 500 มล. ขวด 35.00         กาวนาํ 2 หวั 50 มล. หลอด 15.00         กาวนาํมีพาย 160 มล. ขวด 12.00         
ลาเทก็ซ์ TOA  4  ออนซ์ กระปกุ 15.00         ลาเทก็ซ์ TOA8  ออนซ ์ กระปุก 25.00         ลาเทก็ซ์ TOA 16  ออนซ์ กระปุก 40.00         ลาเทก็ซ์ TOA  32  ออนซ์ กระปุก 70.00         กาวลาเทก็ซ์ ดีเดย ์30 กรัม No.Lt-128 หลอด 12.00         กาวลาเทก็ซ์มีแปรง 50ml. my122 ขวด 18.00         

กาวนาํ

กาวลาเทก็ซ์

กาวลาเทก็ซ์มีแปรง 50ml. my122 ขวด 18.00         กาวลาเทก็ซ์มีพาย 160 มล. ขวด 15.00         
แท่งกาวใหญ่ แท่ง 10.00         แท่งกาวเล็ก แท่ง 3.00           ปืนยงิกาวใหญ่  อนั 180.00       ปืนยงิกาว  เลก็ SANKO NO.5824 อนั 95.00         

ปืนกาว /แท่งกาว



เครืองเยบ็ HD-10 อโรม่า เครือง 35.00         เครืองเยบ็ AROMA HD-10 เครือง 35.00         เครืองเยบ็กระดาษ HD-12N/13 เครือง 3,000.00    เครืองเยบ็กระดาษ HD-12N/17 เครือง 3,800.00    เครืองเยบ็กระดาษ HD-12N/24 เครือง 4,560.00     เครืองเยบ็แม็กซ์ MAX HD-10 M เครือง 80.00         เครืองเยบ็กระดาษ แมก็ซ์ HD-10D   เครือง 180.00       เครืองเยบ็กระดาษ แมก็ซ์ HD-88  เครือง 350.00       เครืองเยบ็ MAX HD-50   (ใชก้บัลวดเยบ็เบอร์ 35) เครือง 350.00       DL เครืองเยบ็กระดาษ 210 หนา้ E0383 เครือง 1,200.00    DL เครืองเยบ็กระดาษ 210 หนา้ No.0395 เครือง 800.00       DL เครืองเยบ็กระดาษ 60 หนา้ E0391 เครือง 320.00       เครืองเยบ็กระดาษอโรม่า No.HD-45L เครือง 420.00       เครืองเยบ็ อีซี E-50T เครือง 95.00         เครืองเยบ็668P (กรอส) เครือง 35.00         

เครืองเยบ็/เครืองเจาะ/เครืองเคลือบ

เครืองเยบ็668P (กรอส) เครือง 35.00         เครืองยิงลวด ราปิด R-23 เครือง 1,450.00    
เครืองยิง AROMA TS-13 H ตวัละ(ใชล้วดT3) เครือง 900.00       เครืองยิง TGD  MAX เครือง 1,450.00     เครืองยิง  TGH    MAX เครือง 550.00       เครืองยิง TGA  เครือง 1,700.00    
เครืองเจาะตาไก่ SANKO No.SK-9717 เครือง 320.00       ตาไก่ทองเหลือง กล่อง 12.00         
เครืองเคลือบพลาสติก ขนาด A3 เครือง 4,500.00    DL เครืองเคลือบ No.E3891-EU A4 เครือง 2,500.00    DL เครืองเคลือบ No.E3895-EU A3 เครือง 4,500.00    เครืองเคลือบบตัร DSB HQ-235 เครือง 2,390.00    

เครืองยิงบอร์ด

เครืองเจาะตาไก่ ทองเหลือง
เครืองเคลือบความร้อน



เครืองเจาะกระดาษ 2 รู อีซี E-020 เครือง 100.00       เครืองเจาะรู AROMA # 480  เครือง 70.00         เครืองเจาะรู AROMA # 540  เครือง 200.00       เครืองเจาะรูเดลตา้ใหญ่   เครือง 950.00       เครืองเจาะรู PS-20 เครือง 65.00         เครืองเจาะรูเดียว โอเพ่น PU-1  เครือง 85.00         เครืองเจาะรู CARL # 30  เครือง 110.00       เครืองเจาะรู EAGLE # 9618 (40 แผ่น) เครือง 380.00       เครืองเจาะรูโอเพน่ PU-20N เครือง 510.00       เครืองเจาะรู  DL No.0136  เครือง 60.00          ตาไก่พลาสติกเดลตา้ (กระดาษ) กล่อง 35.00         
ทีถอนลวดอีเกิล1039 คีม อนั 60.00         ทีถอนลวดรูปชอ้นออกา้ อนั 25.00         ทีถอนลวดกา้มปู  SANKO#1029B อนั 15.00         

เครืองเจาะกระดาษ

ทีถอนลวด
ทีถอนลวดกา้มปู  SANKO#1029B อนั 15.00         ทีถอนลวดเยบ็ นานมี NM-591 อนั 150.00       
ลวดเยบ็ MAX No.10-1M กล่อง 10.00         ลวดเยบ็ MAX No.35-1M กล่อง 12.00         ลวดเยบ็ MAX T3-10MB   (ใชก้บัเครืองยิง) กล่อง 50.00         ลวดเยบ็ MAX T3-13MB    (ใชก้บัเครืองยิง) กล่อง 70.00         ลวดเยบ็ MAX 1217(23/17)  มม.   กล่อง 100.00       ลวดเยบ็ MAX 1224(15/16)  มม.  กล่อง 130.00       ลวดเยบ็ MAX  No.3-1M กล่อง 15.00         ลวดเยบ็ MAX 1210 มม.  กล่อง 85.00         ลวดเยบ็ MAX 1215(23/15)  มม.  กล่อง 95.00         ลวดเยบ็ MAX  1213    กล่อง 90.00         ลวดเยบ็ MAX No.M8-1M กล่อง 15.00         ลวดเยบ็ มา้ T3-13MM กล่อง 55.00         ลวดเยบ็ มา้ T3-10MM กล่อง 45.00         

ลวดเยบ็กระดาษ/ลวดยงิ



แท่นตดักระดาษ B6 # M0807 ขนาด8*7  AROMAนิว อนั 600.00       แท่นตดักระดาษ B6 # M1010 ขนาด10*10  AROMAนิว อนั 720.00       แท่นตดักระดาษ B5 # M1210  ขนาด10*12  AROMAนิว อนั 850.00       แท่นตดักระดาษ B4 # M1512 ขนาด15*12  AROMAนิว อนั 1,200.00     แท่นตดักระดาษA3 # M1815 ขนาด18*15  AROMAนิว อนั 1,800.00    แท่นตดักระดาษB3  # M2116 ขนาด21*16 AROMA นิว อนั 2,300.00    แท่นตดัโตโต ้7*8 นิว อนั 600.00       แท่นตดัโตโต ้10*12 นิว อนั 950.00       แท่นตดัโตโต ้12*15 นิว อนั 1,300.00    แท่นตดั OPP เหลก็  2 นิว  อนั 70.00         แท่นตดัเทปมา้ H-15  อนั 60.00         แท่นตดัเทปมา้ H-25  อนั 100.00       แท่นตดัเทปออกา้ # 15 อนั 60.00         แท่นตดัเทปมา้ H-35  อนั 100.00       แท่นตดัเทป  DL No.814A อนั 45.00         

แท่นตดัเทป /แท่นตดักระดาษ/แผ่นยางรองตดั

แท่นตดัเทป  DL No.814A อนั 45.00         แผ่นยางรองตดั (A4) 20x30  อินคา  แผ่น 150.00       แผ่นยางรองตดั (A2) 45x60 อินคา แผ่น 450.00       แผ่นยางรองตดั(A3) 30x45 อินคา   แผน่ละ แผน่ 250.00       
ลวดเสียบปลายสามเหลียม DOUBLE กล่อง 10.00         ลวดเสียบมา้ 1  กล่อง 10.00         ลวดเสียบมา้ 1Y    กล่อง 10.00         ลวดเสียบมิงโก983#5 กล่อง 35.00         ลวดเสียบลาย อีซี #F-415 กล่อง 25.00         ถว้ยใส่ลวดเสียบมีแม่เหลก็ #ZH102 อนั 35.00         

ลวดเสียบ



เหลก็หนีบดาํสิงห์ #112  3/4 นิว โหล 15.00         เหลก็หนีบดาํสิงห์  111  1 นิว โหล 20.00         เหลก็หนีบดาํสิงห์ #110  1 1/4 นิว โหล 30.00         เหลก็หนีบดาํสิงห์  #109 1 5/8 โหล 50.00         เหลก็หนีบดาํสิงห์  #108  2 นิว โหล 60.00         เหลก็หนีบลาย #110 (24ตวั) กระป๋อง 110.00       เหลก็หนีบลาย  #112 (40 ตวั) กระป๋อง 100.00       
เหลก็คนัหนงัสือ M คู่ 60.00         เหลก็คนัหนงัสือ S คู่ 40.00         เหลก็คนัหนงัสือ L คู่ 70.00         เหลก็คนัหนงัสือ XL คู่ 80.00         
เหลก็เสียบบิลโรบิน 8 นิว อนั 25.00         เหลก็เสียบบิลอโรม่า # 6347 อนั 30.00         

เหลก็หนีบดาํ

เหลก็คนัหนงัสือ

เหลก็เสียบบิล
เหลก็เสียบบิลอโรม่า # 6347 อนั 30.00         
ทีแขวนตรายาง 8 ช่อง ชนัเดียว อนั 50.00         
แท่นประทบั ตรามา้ No. 1 นาํเงิน/แดง/ดาํ ตลบั 85.00         แท่นประทบั ตรามา้ No. 2  นาํเงิน/แดง/ดาํ ตลบั 35.00         แท่นประทบั ตรามา้ No. 3 นาํเงิน/แดง/ดาํ ตลบั 30.00         แท่นประทบั ตรามา้ No. 4 นาํเงิน/แดง/ดาํ ตลบั 28.00         หมึกเติมแท่นประทบั ตรามา้ 28 ซีซี ดาํ ขวด 12.00         หมึกเติมแท่นประทบั ตรามา้ 28 ซีซี แดง ขวด 12.00         หมึกเติมแท่นประทบั ตรามา้ 28 ซีซี นาํเงิน ขวด 12.00         หมึกเติมแท่นประทบั ตรามา้ 28 ซีซี ม่วง ขวด 12.00         

ทีแขวนตรายาง
แท่นประทบัตรา /หมึกเติม



ปากกาGreen Marker โอบก นาํเงิน/ดาํ/แดง ดา้ม 75.00         ปากกาเคมี 2 หวั ตรามา้ คละสี ดา้ม 15.00         ไวทบ์อร์ด หวักลมลูน่า 3581-3 นาํเงิน ดา้ม 15.00         ปากกาไวทบ์อร์ด Bic  1701 ดาํ /แดง/นง ดา้ม 20.00         ปากกาไวทบ์อร์ด ไพร็อต B ปากตดั คละสี ดา้ม 25.00         ปากกาไวทบ์อร์ด ไพร็อต  M  ปากกลม คละสี ดา้ม 25.00         ปากกาไวทบ์อร์ด โมนามิ  คละสี ดา้ม 20.00         แปรงลบไวทบ์อร์ด  NO.00 (ขนขาว) อนั 25.00         
หมึกเติมเครืองตีเบอร์ สีดาํ 28 g. กล่อง 60.00         หมึกเติมปากกาหมึกซึม ไพล็อต  WI-N 30 cc นาํเงิน/แดง/ดาํ ขวด 25.00         หมึกเติมปากกาเคมี รุ่น SCI-R  นาํเงิน/แดง/ดาํ ขวด 35.00         หมึกเติมไวทบ์อร์ด ไพลอ็ต   30 cc  นาํเงิน/แดง/ดาํ ขวด 65.00         หมึกเติม ปากกาGreen Marker โอบก นาํเงิน/ดาํ/แดง ขวด 320.00       นาํยาเคลือบกระดานไวทบ์อร์ด 50 cc ขวด 90.00         

ปากกาไวทบ์อร์ด

หมึกเติมปากกา

นาํยาเคลือบกระดานไวทบ์อร์ด 50 cc ขวด 90.00         
ปากกาไฮไลท ์BriteLiner Twin .text  คละสี ดา้ม 25.00         ปากกาไฮไลท ์Bic chisel Tip Z4  คละสี ดา้ม 20.00         ปากกาไฮไลท ์เฟเบอร์TEXTLINER 38 157736  คละสี ดา้ม 25.00         ปากกาไฮไลท ์BriteLiner Twin .text Orange ดา้ม 25.00         ปากกาเนน้ขอ้ความ 2 หวั ลูน่า 4 สี 4 ดา้ม ชุด 80.00         
ปากกาเคมี 2 หวั ตรามา้ คละสี ดา้ม 15.00         ปากกาเขียนแผน่CD IDenti Pen 2 หวั ดาํ /แดง/นง ดา้ม 55.00         ปากกาเขียนซีดี BiC  2หวั 0.4/1.0 mm.  ดาํ /แดง/นง ดา้ม 30.00         สเตด็เล่อร์ชุด 4 ดา้ม ลบไม่ได้ ชุด 180.00       ปากกา OHP อเนกประสงค ์size F  ลบไม่ได ้4แถม1 ชุด 150.00       ปากกา OHP อเนกประสงค ์size S  ลบไม่ได ้4แถม1 ชุด 150.00       ปากกา OHP อเนกประสงค ์size M  ลบไม่ได ้4แถม1 ชุด 150.00       

เนน้ขอ้ความ

ปากกาเคมี /ปากกาเขียน CD



 ปากการ็อตติง S0699470 ราปิโด 20.30.50 ชุด 1,750.00    ปากกาลูกลืน  MAPLES  /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 5.00           ปากกาเจลโล่บอล ควอนตมั #007 นาํเงิน/ดาํ/แดง ดา้ม 6.00           ปากกา สไปรัล 825 /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 6.00           ปากกาลูกลืน บีย ู3ดา้มกด /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 7.00           ปากกาลูกลืน บิค ราวสติก 0.7  /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 7.00           ปากกาลูกลืนจีซอฟท ์Titus 0.38 /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 7.00           ปากกาลูกลืน MAPLES MP333 นาํเงิน ดา้ม 7.00           ปากกาลูกลืน เปเปอร์เมท อิงจอย 100 /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 7.00           ปากกาลูกลืน เปเปอร์เมท อิงจอย 100 RT/นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 8.00           ปากกาลูกลืน MAPLES MP123 / 2 หวั 2 สี ดา้ม 8.00           ปากกาเจล MP777A  นาํเงิน ดา้ม 10.00         ปากกาเจล AIHAO BASIC LINER 8761 ดา้ม 10.00         ปากกาเจล AIHAO 8629 / 0.35 มม. ดา้ม 10.00         ปากกาเฟเบอร์-1423  0.5mm /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 10.00         

ปากกาลูกลืน/เจล

ปากกาเฟเบอร์-1423  0.5mm /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 10.00         ปากกาลูกลืน G SOFT 0.38 #101 /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 12.00         ปากกา FASTER CX 606 /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 12.00         ปากกาเจลจีซอฟท ์HI-GRIP 0.38  นาํเงิน/ดาํ/แดง ดา้ม 15.00         ปากกาเจล G SOFT Standard 0.5 นาํเงิน/ดาํ/แดง ดา้ม 15.00         ปากกาหมึกซึม NIJI 101สีดาํ 0.78 ม.ม. ดา้ม 15.00         ปากกาตดัเส้นนิจิ-วีไอพ-ี400 ดาํ/ด/นง ดา้ม 15.00         ปากกาลูกลืน Bic ซุปเปอร์อีซีสมูธอิงค ์0.7 นาํเงิน ดา้ม 15.00         ปากกาลูกลืนบิค Super EZ smoothing ดา้ม 15.00         ปากกาจีซอฟท ์# XT 0.38 /นาํเงิน/แดง/ดาํ ดา้ม 15.00         ปากกาลูกลืนไตรพลสั #432 M ชุดละ 10 ดา้ม ชุด 75.00         
ปากกา MAKER uniPAINT PX-20  คละสี ดา้ม 70.00         ปากกา MAKER uniPAINT PX-21  คละสี ดา้ม 55.00         

ปากกาสีนาํมนั



นิจิพิกม่า 2-E/5 สีดาํ 02 (ซากุระ) ดา้ม 50.00         นิจิพิกม่า 2-E/5 สีดาํ 01 (ซากุระ) ดา้ม 50.00         นิจิพิกม่า 2-E/5 สีดาํ 005 (ซากุระ) ดา้ม 50.00         นิจิพิกม่า 2-E/5 สีดาํ 05 (ซากุระ) ดา้ม 50.00         นิจิพิกม่า 2-E/5 สีดาํ 03 (ซากุระ) ดา้ม 50.00         นิจิพิกม่า 2-E/5 สีดาํ 04 (ซากุระ) ดา้ม 50.00         นิจิปากกาตดัไทย  นาํเงิน/ดาํ/แดง ดา้ม 18.00         ปากกา uni-ball UB-155 ดาํ /แดง/นง ดา้ม 50.00         
ดินสอแปซิฟิด131-80 สเตด็เล่อร์ HB แท่ง 5.00           ดินสอมาร์ส100-HB สเตด็เล่อร์ แท่ง 20.00         ดินสอดาํมา้2200 HB แท่ง 4.00           ดินสอ Bic Evolution colors HB boy แท่ง 5.00           ดินสอ Bic eco  655 HB แท่ง 5.00           ดินสอดาํHB อลัลิเกเตอร์(คละสี) แท่ง 5.00           

ปากกาตดัเส้น

ดินสอ/ไส้ดินสอ

ดินสอดาํHB อลัลิเกเตอร์(คละสี) แท่ง 5.00           ดินสอมาร์ส100-2Bสเตด็เล่อร์ แท่ง 20.00         ดินสอมาร์ส100-3Bสเตด็เล่อร์ แท่ง 20.00         ดินสอมาร์ส100-4B สเตด็เล่อร์ แท่ง 20.00         ดินสอมาร์ส100-5Bสเตด็เล่อร์ แท่ง 20.00         ดินสอมาร์ส100-6Bสเตด็เล่อร์ แท่ง 25.00         ดินสอมาร์ส100-EEสเตด็เล่อร์ แท่ง 25.00         ดินสอ 2B   sunnyboy  อนั 5.00           ดินสอแรเงามา้ 9900 4B แท่ง 6.00           ดินสอมาร์ส13212-2B   สเตด็เล่อร์ แท่ง 8.00           ดินสอดา้มดาํ  2B 1112 เฟเบอร์-คาสเทลล ์ แท่ง 6.00           ดินสอแรเงามา้ 9900 2B แท่ง 6.00           ดินสอแรเงามา้ 9900 6B แท่ง 6.00           ดินสอกด rotring Tikky 0.5 แท่ง 99.00         ดินสอกด เพนเทล PD105T-A แท่ง 45.00         ดินสอกด ECON 1342 แท่ง 25.00         



ดินสอต่อไส้ แท่ง 3.00           ดินสอกด บีย ู4 แท่ง 15.00         ดินสอดาํแฟนซีนอก แท่ง 2.00           ดินสอดาํหวัยางลบแบน แท่ง 3.00           ดินสอนอริกา้สี132-40 สเตด็เล่อร์ แท่ง 3.00           ไส้ดินสอกดนิจิ 0.5 mm.2B NPL-485 (หลอดกลม) หลอด 3.00           ไส้ดินสอกดนิจิ 0.5 mm.2B  NPL-65A(หลอดแบน) หลอด 3.00           ไส้ดินสอ TipTop  LEAD 2.0mm. (2B) อนั 10.00         ไส้ดินสอ roting Tikky 0.5  2B อนั 30.00         ไส้ดินสอกดนิจิ 0.5 mm.2B NL-8 อนั 3.00           ไส้ดินสอ Multi-X  2B  0.5 mm อนั 12.00         
กบเหลาดินสอ NANO-5   เครือง 150.00       กบเหลาดินสอ AROMA - A5    เครือง 320.00       กบเหลาคาร์ล A5   เครือง 700.00       

ดินสอ/ไส้ดินสอ

กบเหลาดินสอ
กบเหลาคาร์ล A5   เครือง 700.00       เครืองเหลาออโต#้0901 เครือง 350.00       กบเหลาคละลายฝาใส-ขนุ อนั 5.00           กบเหลารูปเรือ 1 รู #344 (1/36) อนั 8.00           กบเหลา 1 รู # 132 อนั 8.00           กบเหลาเหลก็   A-1004  อนั 10.00         กบเหลาดินสอ 5849 Faber อนั 12.00         กบเหลา+ยางลบ+แปรงปัดเศษ อนั 12.00         กบเหลาเหลก็ ตรามา้ H-254 อนั 18.00         กบเหลาดิน TUB สอลูน่า (24) เลก็ อนั 20.00         



ไมโ้ปรขาวนอกเครืองบิน   อนั 3.00           ไมโ้ปรสูตร อนั 3.00           บรรทดัอลูมีเนียม 12 นิว  NO.003 อนั 20.00         บรรทดัอลูมิเนียม 12 นิว # 011 อนั 20.00         บรรทดัอลูมิเนียม 12 นิว No.008 อนั 25.00         บรรทดัอลูมิเนียม8นิวมีร่อง#007 อนั 18.00         บรรทดัอลูมิเนียม 6 นิว มีร่อง อนั 15.00         บรรทดัอลูมิเนียมเคลือบสี 8 นิว NO.015 อนั 15.00         บรรทดัอลูมิเนียมเคลือบสี 6 นิว NO.014 อนั 12.00         บรรทดัอลูมิเนียม 8นิว สีทูโทน #019 อนั 18.00         บรรทดัอลูมิเนียมลายการ์ตนู 6 นิว#021 อนั 12.00         บรรทดัอะลูมิเนียมเคลือบสี 12 นิว No.012 อนั 25.00         บรรทดัอลูมิเนียม 6 นิวสีทูโทน#018 อนั 12.00         บรรทดัอลูมิเนียม12 นิว  มีร่อง การ์ตูน อนั 25.00         บรรทดัอลูมิเนียม12 นิว  การ์ตูน อนั 20.00         

ไมบ้รรทดั

บรรทดัอลูมิเนียม12 นิว  การ์ตูน อนั 20.00         บรรทดัอลูมิเนียม 6 นิว สี อนั 12.00         บรรทดัอลูมิเนียม 6 นิว คละสี No.001 อนั 10.00         บรรทดัPVCใสเครืองบิน 30 ซม. กล่องละ 72 อนั อนั 3.00           บรรทดัพลาสติก 24 นิว Docter อนั 20.00         บรรทดัใสหนา0.9/12 นิว พลาสติก อนั 4.00           บรรทดัการ์ตนูแสงรุ้ง 12 นิว พลาสติก อนั 5.00           บรรทดั PVC 12 นิว ฉลุ (ไมบ้รรทดัพลาสติก มีตวัอกัษร) อนั 5.00           บรรทดัพลาสติก 12 นิว PALR009 อนั 20.00         บรรทดั ยาง 200 ซ.ม. # 6820 อนั 12.00         บรรทดั ยาง 30 ซ.ม. # 6830 อนั 18.00         ฟุตเหลก็ 6 นิว อนั 15.00         ฟุตเหลก็ 12 นิว อนั 30.00         ฟุตเหลก็ 40 นิว DDD อนั 250.00       บรรทดัเหลก็ 18 นิว Conversion taber อนั 85.00         บรรทดัเหลก็ 24 นิว Conversion taber อนั 120.00       



บรรทดัภูเขาไฟ123 (12 นิว)  กล่องละ 144 อนั อนั 2.00           บรรทดัมีเนียมสี 8 นิว No.002 อนั 12.00         บรรทดัยาง 12 นิว AB 30 อนั 15.00         บรรทดัยาง 8 นิว AB 20 อนั 12.00         บรรทดัสเกล สามเหลียม 1:10 -1:500 อนั 300.00       
สนัรูด A4  3 มิล อนั 5.00           สนัรูด A4   5 มิล อนั 5.00           สนัรูด A4  7 มิล อนั 7.00           สนัรูด A4  10 มิล อนั 10.00         สนัรูด A4  15 มิล อนั 15.00         
กระเป๋าดินสอ 36 สี SE036-BK ใบ 120.00       กระเป๋าซิป แฟนซีใส 20 ใบ 20.00         กระเป๋าซิป ตาข่าย A5 ใบ 30.00         

ไมบ้รรทดั

สนัรูด

กล่องดินสอ /กระเป๋าดินสอ
กระเป๋าซิป ตาข่าย A5 ใบ 30.00         กระเป๋าซิป ตาข่าย A4 ใบ 40.00         กระเป๋าซิป ใสขยายขา้ง  25 ใบ 25.00         แฟ้มกระเป๋า290-008 ไม่ลาย ใบ 55.00         กระเป๋าดินสอซิปหลงัตาข่าย 7566AH อนั 20.00         กระเป๋า ซิป A4 ใบ 25.00          กล่องดินสอเหลก็#B-800 ชิน 35.00         กล่องดินสอเหลก็ 2 ชนั B48 อนั 20.00         กล่องดินสอสแตนเลส #999 ใบ 120.00       



ยางลบ SPARCO 940 กอ้น 3.00           ยางลบดินสอ สเตทเลอร์  526 35 กล่องละ 50 กอ้น กอ้น 5.00           ยางลบดินสอสีดาํ 526 35b กล่องละ 50 กอ้น กอ้น 7.00           ยางลบ Dust Free Pastel 187207 กล่องละ 48 กอ้น กอ้น 7.00           ยางลบดินสอ สเตทเลอร์  526 B40 กล่องละ 40 กอ้น กอ้น 7.00           ยางลบดินสอ เพนเทลZEH-03 Hi-polymer กอ้น 12.00         ยางลบดินสอเพนเทลZEH-05 Hi-polymer กอ้น 16.00         ยางลบดินสอFaber-Castell 187171 ดาํ กล่องละ 24 กอ้น กอ้น 15.00         ยางลบดินสอ เพนเทลZEN-05 Hi-polymer กอ้น 20.00         ยางลบดินสอ เพนเทลZEN-10 Hi-polymer กล่องละ 36 กอ้น กอ้น 25.00         ยางลบดินสอFaber-Castell 187170  กล่องละ 24 กอ้น กอ้น 15.00         ยางลบปากกา Pelikan BR 80 กล่องละ 80 กอ้น กอ้น 5.00           ยางลบปากกา Pelikan BW 80 กล่องละ 80 กอ้น กอ้น 5.00           
ลบคาํผิด เพนเทลขวด ZL102-W 4.2 ml แท่ง 55.00         

ยางลบ

ลบคาํผิดลบคาํผิด เพนเทลขวด ZL102-W 4.2 ml แท่ง 55.00         ลบคาํผิด เพนเทล ZL72-W  4.2 ml แท่ง 65.00         ลบคาํผิด เพนเทล ZL62-W  7 ml แท่ง 70.00         ลบคาํผิด เพนเทลZL31-WL 12 ml แท่ง 75.00         นาํยาลบคาํผิด เจนวนัน่า K-0253B  5 ml. ขวด 12.00         ลบคาํผิด ลิควิด เปเปอร์ 7 ml. ดา้ม 75.00         ลบคาํผิด ลิควิด เปเปอร์ 3.5 ml ดา้ม 70.00         นาํยาลบคาํผิดหวัเหล็ก #719 ดา้ม 25.00         นาํยาลบคาํผิดหวัเหล็ก #720 ดา้ม 25.00         ลบคาํผิดเจนวนัน่า K0205-0245 แท่ง 15.00         นาํยาลบคาํผิดหวัเหล็ก+แปรงลายการ์ตูน#921 อนั 15.00         เทปลบคาํผิด บิคไมโครทวิส ม่วง บริสเตอร์ 1 อนั 35.00         เทปลบคาํผิด dominic 5mm. อนั 35.00         



แฟ้มเจาะ 10 ไส้สอดปกไดต้ราขวาน 665D แฟ้ม 35.00         แฟ้มเจาะ 20 ไส้สอดปกไดต้ราขวาน 664C แฟ้ม 45.00         แฟ้มหนึงกระดุม SK 125 A4 อนั 10.00         แฟ้มหนึงกระดุม SK 130 F4 แฟ้ม 15.00         แฟ้มซอง A4  ตราขวาน สิงห์ YSC ซอง 5.00           แฟ้มซอง A4 - 3 ชนั แฟ้ม 15.00         แฟ้มผกูเชือกตาไก่ F16 พลาสติก แฟ้ม 22.00         แฟ้มกระเป๋าขยายขา้ง 2  กระดุม A4  แฟ้ม 20.00         แฟ้มสนัรูด 5 มิล A4 พิมพล์ายการ์ตูน แฟ้ม 15.00         แฟ้มผกูเชือกตาไก่ A4 พลาสติก แฟ้ม 20.00         แฟ้ม 1 กระดุม F4 เยบ็ขอบ แฟ้ม 30.00         แฟ้มสนัรูด A4  #203 ตราขวาน แฟ้ม 12.00         แฟ้ม 2 ห่วงปกใสสอดปกได ้A4 No.922A-921C แฟ้ม 35.00         แฟ้มหนีบปกใส A-992  A4 แฟ้ม 30.00         แฟ้มโรบิน 177 (20ไส)้ แฟ้ม 48.00         

แฟ้มเอกสาร/แฟ้มพลาสติก/แฟ้มกระดาษ/ไส้แฟ้ม

แฟ้มโรบิน 177 (20ไส)้ แฟ้ม 48.00         แฟ้ม 500 ก A4  (กระดาษ) แฟ้ม 10.00         แฟ้มแขวนชา้ง 905-925  (กระดาษ) แฟ้ม 15.00         แฟ้มพบัหนา A4 แฟ้ม 7.00           แฟ้มพบัหนา F4 แฟ้ม 7.00           แฟ้มชา้ง 2 นิว  2101  F4  สี แฟ้ม 75.00         แฟ้มชา้ง 3 นิว  2100  F4  สี แฟ้ม 80.00         แฟ้มชา้ง 120 A4 ดาํ แฟ้ม 85.00         แฟ้มชา้ง 120F4 ดาํ แฟ้ม 85.00         แฟ้มชา้ง 125 A4 ดาํ แฟ้ม 85.00         แฟ้มชา้ง 125 F ดาํ แฟ้ม 85.00         แฟ้มชา้ง  9350V  A4  แฟ้ม 95.00         แฟ้มชา้ง  9330 V A4 แฟ้ม 95.00         แฟ้มชา้ง 4ห่วง 771 A4  แฟ้ม 120.00       แฟ้มชา้ง 3 ห่วง 771 A4 แฟ้ม 120.00       แฟ้มชา้ง 444 A4 แฟ้ม 120.00       



แฟ้มโชวเ์อกสารโตโต ้ 3  ห่วง NO.55  A4 แฟ้ม 95.00         แฟ้ม 2 ห่วง ตราชา้ง 210 A4 แฟ้ม 70.00         แฟ้ม 2 ห่วง ตราชา้ง 210 F4 แฟ้ม 70.00         แฟ้ม 2 ห่วง ตราชา้ง ดูราพลาส 221 A4 ม่วง แฟ้ม 55.00         แฟ้มชา้ง #590A4 อนั 60.00         แฟ้มหนีบชา้ง  # 591A4 แฟ้ม 55.00         แฟ้มสนักวา้ง F4 สนั 2" ดาํ ตรามา้ H-423 แฟ้ม 70.00         แฟ้มสนักวา้ง F4 สนั 3" ดาํ ตรามา้ H-403 แฟ้ม 70.00         แฟ้มตรามา้ สนั 2 นิว NO.423 / F ดาํ แฟ้ม 70.00         แฟ้มตรามา้ สนั 3 นิว NO.403 / F ดาํ แฟ้ม 70.00         แฟ้มเสนอเซนตต์ราขวาน แฟ้ม 145.00       แฟ้มกล่าวรายงาน A4 แฟ้ม 165.00       แฟ้มกล่าวรายงาน A4 ครุฑ แฟ้ม 180.00       ลินแฟ้มเหล็กสีทอง Bennon กล่องละ 50 ตวั ตวั 2.00           ใส้แฟ้ม A4 11  รู  (หนา 0.11)  ถุงละ 20 ใบ ถุง 25.00         

แฟ้มเอกสาร/แฟ้มพลาสติก/แฟ้มกระดาษ/ไส้แฟ้ม

ใส้แฟ้ม A4 11  รู  (หนา 0.11)  ถุงละ 20 ใบ ถุง 25.00         ใส้แฟ้ม F4 11 รู ถุง 30.00         ลินแฟ้มพลาสติก PRO (แพค็ 2 อนั) อนั 5.00            ลินแฟ้มพลาสติก อีซี E-402 ชุด 1.00           ลินแฟ้มพลาสติก BENNON ชิน 1.00           
แผ่นใสหนา 15M-A4 ห่อละ 100ใบ ห่อ 200.00       พลาสติกเคลือบความร้อน A4 (216*303) กล่อง 500.00       พลาสติกเคลือบความร้อน A3 (303*426)  กล่อง 1,300.00    พลาสติกเคลือบความร้อน  F4 (220*370)  กล่อง 900.00       พลาสติกเคลือบบตัร 80*110 กล่องละ 100 ใบ กล่อง 120.00       พลาสติกเคลือบบตัร 60*90 กล่องละ 100 ใบ กล่อง 75.00         พลาสติก เคลือบบตัร 11*15.4 กล่องละ100 ใบ กล่อง 250.00       พลาสติกเคลือบบตัร 65*95 กล่องละ 100 ใบ กล่อง 85.00         

แผ่นใส/พลาสติกเคลือบความร้อน/เพลทอกัษร



ซองขาว 9/125 A  ครุฑ มดั 40.00         ซองขาว 9/125 A มดั 40.00         ซองนาํตาล 9*13 A4  125 g ครุฑ ซอง 5.00           ซองนาํตาล 9*13 A4  125 g ไม่ครุฑ ซอง 5.00           ซองนาํตาล 11*17 ขยายขา้ง 125 g ไม่ครุฑ ซอง 8.00           ซองนาํตาล ครุฑ 9*13 C4 ขยายขา้ง 125 แกรม ซอง 6.00           ซองนาํตาล ขนาด 6x9 ครุฑ/ไม่ครุฑ ซอง 4.00           ซองนาํตาลผูกเชือกตาไก่  F4 ขยายขา้ง 125 แกรม ซอง 10.00         ซองนาํตาล ไม่ครุฑ 9*13 C4 ขยายขา้ง 125 แกรม ซอง 6.00           ซองนาํตาล 11*17 ขยายขา้ง 125 g ครุฑ ซอง 8.00           ซองขาว 6.5/125  มดัละ 25 ซอง(666) ห่อ 10.00         ซองริวหอม ซอง 3.00           
ชอลค์สีโรบิน  60 แท่ง  กล่อง 40.00         ชอลค์ขาวโรบิน 60 แท่ง กล่อง 30.00         

ซองจดหมาย/ซองเอกสาร/ซองพลาสติก

ชอลค์
ชอลค์ขาวโรบิน 60 แท่ง กล่อง 30.00         คลิปบอร์ดแฟ้มคลิปบอร์ด #16 เลก็ A4 แฟ้ม 70.00         แฟ้มคลิปบอร์ด #18 เลก็ A4 แฟ้ม 80.00         คลิปบอร์ดเลก็พลาสติก A5 อนั 20.00         คลิปบอร์ดกลางพลาสติก A4 อนั 25.00         คลิปบอร์ดใหญ่พลาสติก F4 อนั 30.00         คลิปบอร์ด ไม ้เล็ก A5 อนั 20.00         คลิปบอร์ด ไม ้ A4 อนั 25.00         



กระดานไวทบ์อร์ดสรีน สถิติ 30*40 ซ.ม. แผ่น 190.00       กระดานไวทบ์อร์ด 30*40 ธรรมดา แผ่น 115.00       กระดานไวทบ์อร์ด 40*60 ธรรมดา แผ่น 195.00       กระดานไวทบ์อร์ด 60*80  ธรรมดา แผ่น 275.00       กระดานไวทบ์อร์ด 80*120 ธรรมดา แผ่น 550.00        กระดานไวทบ์อร์ด 30*40 แม่เหลก็ แผน่ 165.00       กระดานไวทบ์อร์ด 40*60 แม่เหลก็ แผ่น 320.00       กระดานไวทบ์อร์ด 60*80 แม่เหลก็ แผ่น 520.00       กระดานไวทบ์อร์ด 80*120 แม่เหลก็ แผน่ 950.00       กระดานไวทบ์อร์ด แม่เหลก็ 120x240 ซม. แขวน แผ่น 3,500.00    กระดานดาํ ไวทบ์อร์ด 2 ดา้น ขาหยงั 110*60 แผ่น 2,000.00    กระดานไวทบ์อร์ด 80x120 ลอ้เลือน 2 หนา้ธรรมดา+แม่เหลก็ แผน่ 4,900.00    กระดานไวทบ์อร์ด 80*120 ลอ้เลือน 2 หนา้ ธรรมดา แผ่น 3,800.00    กระดานไวทบ์อร์ด 80*120 ลอ้เลือน 1 หนา้ ธรรมดา แผ่น 3,000.00    กระดานไวทบ์อร์ด  120x240 ซม. ธรรมดา แขวน แผ่น 2,800.00    

กระดานไวทบ์อร์ด  (ธรรมดา/แม่เหลก็/ลอ้เลือน)

กระดานไวทบ์อร์ด  120x240 ซม. ธรรมดา แขวน แผ่น 2,800.00    กระดานไวทบ์อร์ด 120*240 ลอ้เลือน 2 หนา้ ธรรมดา แผ่น 6,900.00    กระดานไวทบ์อร์ด 80x120 ลอ้เลือน 1 หนา้ แม่เหลก็ แผน่ 3,800.00    แผ่นโฟเมกา ปิดผิวไวทบ์อร์ด 4*8 ฟุด แผ่น 570.00       ไมอ้ดั 4*8 ฟุต 4 มม. ปิดผิว (ไวทบ์อร์ด  ไม่มีขอบ) แผ่น 680.00       ไมอ้ดั 4*8 ฟุต 6 มม. ปิดผิว  (ไวทบ์อร์ด  ไม่มีขอบ) แผ่น 980.00       ไมอ้ดั 4*8 ฟุต 10 มม. ปิดผิว  (ไวทบ์อร์ด  ไม่มีขอบ) แผ่น 1,280.00    แผ่นลูกฟูก แผ่นลูกฟูก 3 มิล 120*240 cm.  (ฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่น 185.00       แผ่นลูกฟูกแฟนซี 60*48 cm. (ฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่น 85.00         แผ่นลูกฟูกแฟนซี 60*120 cm. (ฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่น 110.00       แผ่นลูกฟูก  3  มิล 80x120 cm. (ฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่น 70.00         แผ่นลูกฟูก  3 มิล 65*81 cm. (ฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่น 35.00         แผ่นลูกฟูก  3 มิล  60*120 cm. (ฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่น 55.00         



โฟม/ไมบ้ลัซ่า/ไมอ้ดัโฟมอดั  5 ม.ม. (1/50) แผ่น 60.00         โฟมอดั  3 มม.  (1/100) แผ่น 50.00         โฟม 1 นิว เกรด A  แผ่น 60.00         โฟม 1/2 นิว เกรด A  แผ่น 30.00         โฟม 2 นิว เกรด A แผ่น 120.00       โฟม 3/4 นิว เกรด A แผ่น 45.00         ไมบ้ลัซ่าชนิดแบน หนา้ 4 นิว หนา 2 มิล แผ่น 80.00         ไมบ้ลัซ่าชนิดแบน หนา้ 4 นิว หนา 3 มิล แผ่น 85.00         ไมบ้ลัซ่าชนิดแบน หนา้ 4 นิว หนา 4 มิล แผ่น 100.00       ไมบ้ลัซ่าชนิดแบน หนา้ 4 นิว หนา 5 มิล แผ่น 120.00       ไมอ้ดั 4 มิล แผ่น 380.00       ไมอ้ดั 10 มิล แผ่น 500.00       ไมอ้ดั 15 มิล B แผ่น 910.00       เชือกคลอ้งคอ/ ป้ายชือ/ป้ายราคาป้ายชือตงัโตะ๊ 3.5*15 นิว อนั 120.00       ป้ายชือตงัโตะ๊ 3.5*15 นิว อนั 120.00       ป้ายชือตงัโตะ๊ A4 แนวนอน-แนวตงั แผ่น 200.00       เชือกคลอ้งคอกิปเหลก็เชือกสี เส้น 10.00         เชือกคลอ้งคอกิฟพลาสติก เส้น 15.00         กิปพลาสติกพร้อมสายร้อย อนั 4.00           กิปพร้อมสายขุ่น อนั 4.00           กิปพร้อมสายใสขวาน อนั 5.00           ป้ายเชือกคลอ้งคอ บอส ชุด 20.00         บตัรพลาสติก No.15 ซอง 6.00           ป้ายชือพลาสติก 7-8 แนวตงัหวัสี ซอง 5.00           ป้ายชือซิป NO.8# X-802 แนวนอน ชิน 5.00           ป้ายชือซิป NO.8# X-803 แนวตงั ใบ 5.00           ป้ายชือคลิป 7-8 ซอง 5.00           ป้ายสามเหลียม สี อนั 5.00           ป้ายพลาสติกใส่บตัร 7-8 ซอง 3.00           



เชือกคลอ้งคอ/ ป้ายชือ/ป้ายราคาป้ายราคามา้ A-4 16 x 21 mm. กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-3  13 x 19 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-9  19 x 50 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-8  25 x 38 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-6  27 x 24 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-5  13 x 38 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-7  19 x 38 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-10  25 x 50 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-2  8 x 20 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         ป้ายราคามา้ A-1  9 x 13 mm. กล่องละ 15 แผ่น กล่อง 35.00         กระดาษโน๊ต/โพสต-์อิทโพสอิทแฟลก G-052-21017P สีสะทอ้นแสง (กระดาษ) แพค 35.00         โพสต ์- อิท 653 / 1.5*2 พาสเทล (กระดาษ) ชิน 20.00         โพสต ์- อิท 653 / 1.5*2 นีออน  (กระดาษ) ชิน 20.00         โพสต ์- อิท 683-5 กล่องฟ้า  (พลาสติก) กล่อง 75.00         โพสต ์- อิท 683-5 กล่องฟ้า  (พลาสติก) กล่อง 75.00         โพสต ์- อิท 683-5 กล่องใส  (พลาสติก) กล่อง 75.00         โพสต ์- อิท 683-5 กล่องเทา (พลาสติก) กล่อง 75.00         โพสต ์- อิท 683-5  /  ลินสี 0.5*0.5  (พลาสติก) ห่อ 70.00         โพสต ์- อิท แฟล็กซ์ 683-5S  0.5x1.7 นิว (พลาสติก) ห่อ 75.00         โพสต ์- อิท 671-2 / 2 สี /1*3  (กระดาษ) ห่อ 30.00         โพสต ์- อิท 671-3 สี 1*3  (กระดาษ) ห่อ 30.00         กระดาษโน๊ตหวักาว สติกเอน็ #21148  กระดาษ ห่อ 35.00         วงเวียน/ชุดเรขา (สาํหรับครู)ไมโ้ปรสาํหรับครู อนั 300.00       สามเหลียม 60 องศา สาํหรับครู อนั 300.00       สามเหลียม 90 องศา สาํหรับครู   อนั 300.00       ครึงวงกลม สาํหรับครู อนั 250.00       วงเวียน สาํหรับครู อนั 200.00       



ชุดเรขาคณิต/ไมฉ้าก/ไมที้วงเวียน #30 อนั 8.00           วงเวียนดินสอ 206 อนั 8.00           วงเวียน SP-55 ชิน 15.00         ชุดวงเวียน 809 ชุด 15.00         วงเวียน #W-009P  GROS อนั 18.00         วงเวียน NO-33 อนั 20.00         วงเวียน V-80 อนั 25.00         วงเวียน SO7914 อนั 25.00         ชุดวงเวียนเหลก็ดินสอแท่ง V-90 ชุด 25.00         ชุดวงเวียนเหลก็ BD-872 ชุด 35.00         ชุดวงเวียน AH 7733 ชุด 40.00         ชุดเรขาคณิต เลก็ 3 ชิน ชุด 3.00           ชุดเรขาคณิต เลก็ 4 ชิน ชุด 4.00           ชุดเรขา 15 cm 4 ชิน HR2215 อนั 10.00         ชุดเรขา 4 ชิน #1362 /1508/1306 ชุด 15.00         ชุดเรขา 4 ชิน #1362 /1508/1306 ชุด 15.00         ชุดเรขาคณิต Embassy 4  ชิน ชุด 20.00         AH ชุดเรขา LB0047 ชุด 25.00         AH ชุดเรขา LB0049 ชุด 30.00         ชุดเรขาคณิต สเตทเลอร์ # 569-0 ชุด 40.00         ชุดเรขาคณิต  #55710 สเตด็เล่อร์ ชุด 65.00         ไมฉ้าก PVC 12 นิว  # S.604  ชุด 40.00         ไมที้ยาว 60 ซม. ขาว อนั 70.00         ไมที้ยาว 90 ซม. ขาว อนั 100.00       ไมที้ยาว 120 ซม. ขาว อนั 150.00       ฉากไม ้10 นิว อนั 90.00         ไมฉ้าก PVC 12นิว 604 ชุด 45.00         



เขม็หมุด/เป๊กกดเขม็หมุดมุขแผง แผง 5.00           หมุดปักแผนที ลายธง E-409  กล่อง 35.00         เขม็หมุดปักแผนที  NO.E510-5817 ไดมอนด-์bennon  กล่อง 40.00         เขม็หมุดกวาง กล่อง 3.00           เขม็หมุดหวัมุกกล่อง กล่อง 85.00         เขม็หมุดหวัมุกกล่องเหลือง ( 500/1) กล่อง 85.00         เป๊กกดหวัสีกล่องพลาสติก กล่อง 18.00         เป๊กกดขายาว40ตวั S-202 กล่อง 8.00           เป็กกดเพนกวิน 40 ตวั กล่อง 5.00           เป๊กดอกจนัทร์ 1 นิว กล่อง 18.00         เป๊กดอกจนัทร์2นิว กล่อง 25.00          เป๊กทองเหลือง 3นิว No.12 เครืองบิน กล่อง 100.00        เป๊กทองเหลือง 1นิว No.4 เครืองบิน กล่อง 45.00          เป๊กทองเหลือง 2นิว No.10 เครืองบิน กล่อง 75.00          เป๊กทองเหลือง 1.5 นิว No.8 เครืองบิน กล่อง 65.00          เป๊กทองเหลือง 1.5 นิว No.8 เครืองบิน กล่อง 65.00         เขม็เจาะกระดาษขอ้สอบ อนั 20.00         ซอง/บตัรหอ้งสมุดซองผูแ้ต่ง แพค 40.00         บตัรยมื ห้องสมุด ห่อ 40.00         บตัรสมาชิก ห้องสมุด ห่อ 150.00       บตัรกาํหนดส่ง หอ้งสมุด ห่อ 40.00         ลูกโลกลูกโลก BENNON 12 นิว ET112 มีไฟ กล่อง 2,800.00    ลูกโลก BENNON 12 นิว ET112 A กล่อง 1,800.00    ลูกโลก BENNON 12 นิว LA112 มีไฟฐานพลาสติก กล่อง 2,200.00    



กล่องใส่แฟ้ม /ลินชกั/ตะแกรง/ อืน ๆตูลิ้นชกั CFB-4 ใบ 720.00       ตูลิ้นชกั CFB-5 ใบ 720.00       ตูลิ้นชกั CBN-5 ใบ 550.00       ตูลิ้นชกั CBN-7 ใบ 760.00        กล่องใส่โบชวัร์ A4  # K156 อนั 195.00       กล่องใส่เอกสาร A20/ B20 ใบ 85.00         กล่องใส่เอกสาร A10 ใบ 65.00         กล่องใส่โบชวัร์ A4 พบั 3 # K150 อนั 65.00         ตะแกรงเอกสาร ROBIN 400 อนั 100.00       กล่องใส่แฟ้ม  3 ช่อง  ใบละ อนั 250.00       กล่องใส่แฟ้ม 2 ช่อง ใบละ ใบ 170.00       กล่องใส่แฟ้ม 1 ช่อง  ใบละ ใบ 90.00         ตะกร้าเคลือบ ออกา้ 3 ชนั เบอร์ 78 ชุด 220.00       กะบะพลาสติกทึบ L-3 (3ชนั) ใบ 240.00       กะบะพลาสติกทึบ L-2  (2ชนั) ใบ 160.00       กะบะพลาสติกทึบ L-2  (2ชนั) ใบ 160.00       กะบะพลาสติก S3-N ชุด 450.00       ตะแกรงเคลือบพลาสติก 60*120 อนั 180.00       
เครืองคิดเลข 8 หลกั OLYMPIA PS 400 เครือง 95.00         เครืองคิดเลข 8 หลกั OLYMPIA OP-100PK เครือง 95.00         เครืองคิดเลข 12 หลกั OLYMPIA SD 1012PK เครือง 390.00       เครืองคิดเลข DT-2000V 12 หลกั  เครือง 550.00       เครืองคิดเลข 12 หลกั OLYMPIA  SD-200VT เครือง 500.00       เครืองคิดเลข DELI No.E1510 เครือง 490.00       เครืองคิดเลข DELI No.E1122 เครือง 150.00       เครืองคิดเลขรุ่น BC820VTX - 12 หลกั เครือง 380.00       เครืองคิดเลข CANON CAL.LC-210 Hi III เครือง 120.00       CANON CAL.WS-1210HI III เครือง 580.00       เครืองตีเบอร์อโรม่า No.AN-06 อนั 600.00       เครืองตีเบอร์ 8 หลกั NO.AN-08 เครือง 800.00       เครืองตีเบอร์ อโรม่า NO.AN-10 เครือง 1,200.00    

เครืองคิดเลข /เครืองตีเบอร์



อุปกรณ์คอมฯแผ่น DVD 50 แผ่น หลอด 350.00       แผ่น CD-R  50 แผ่น หลอด 300.00       กล่องใส่ CD  สี/ขาว กล่อง 12.00         ซองพลาสติกใส่   CD ใส (1kg./Pack) ก.ก. 150.00       ซองใส่ CD (100/แพค) แพค 80.00         ซองพลาสติกใส่   DVD ใส (1kg./Pack) ก.ก. 180.00       กล่องใส่แผน่ซีดีใส อนั 5.00           
ถ่าน Pana ดาํ 1.5v (2กอ้น)  AAA  (3A) แพค 30.00         ถ่านอลัคาไลน์   (2กอ้น) AAA  (3A) แพค 45.00         ถ่าน Pana ดาํ 1.5v(4กอ้น)  AA (2A) แพค 40.00         ถ่านอลัคาไลน์   (2กอ้น)  AA (2A) แพค 45.00         ถ่าน Pana เขียว1.5v (2 กอ้น) D แพค 35.00         ถ่าน Pana เขียว1.5v  (2 กอ้น )-C แพค็ 25.00         ถ่าน 9V Panasonic (ดาํ) NEO กอ้น 40.00         ถ่าน 9V Panasonic (แดง) Hi-TOP  กอ้น 35.00         

ถ่าน/อุปกรณ์ชาร์จ

ถ่าน 9V Panasonic (แดง) Hi-TOP  กอ้น 35.00         ถ่าน Star-Bully CR1620  3V กอ้น 25.00         แท่นชาร์จ CHCC Energizer Compact ชุด 890.00        ถ่านชาร์จSony  AA( 4 กอ้น) 2100mAh+แท่นชาร์จ แพค็ 1,250.00    ถ่านชาร์จ 9V 280 mAh กอ้น 360.00       ถ่านชาร์จ 9V (แพค็ 1 กอ้น) Energizer กอ้น 650.00       เครืองชาร์จถ่าน Power-Expert  MC-5 เครือง 420.00       เครืองชาร์จถ่าน 9V  V828 เครือง 395.00       รางถ่าน 1 กอ้น อนั 10.00         รางถ่าน 2 กอ้น อนั 20.00         รางถ่าน 4 กอ้น อนั 30.00         รางถ่าน 3 กอ้น อนั 25.00         



เชือกคละแบบเชือกขาว เลก็ #16 มว้น 8.00           เชือกขาว กลาง #24 มว้น 10.00         เชือกขาว ใหญ่ #48 มว้น 20.00         เชือกขาว จมัโบ ้#60 มว้น 25.00         เชือกขาว-แดง ใหญ่ มว้น 60.00         เชือกขาว-แดง กลาง มว้น 40.00         เชือกขาว-แดง เลก็ มว้น 20.00         เชือกฟาง มว้น 40.00         เชือกถกัขาว/แดง ขีด 35.00         เชือกใยยกัษ์ ก.ก. 150.00       เชือกมะนิลา ก.ก. 220.00       เชือกแดง ขนาด 3 ก.ก.(200เมตร) มว้น 980.00       เชือกกระสอบ มว้น 150.00       เชือกว่าว เบอร์ 9 มว้น 25.00         เชือกไนล่อน เมตร 80.00         เชือกร่ม  2 มม. มดั 95.00         เชือกร่ม  2 มม. มดั 95.00         ดินนาํมนั/แป้งโดว/์อุปกรณ์ปันดินนาํมนัไร้สาร 150 g กอ้น 15.00         ดินนาํมนักอ้น 500 g กอ้น 45.00         ดินนาํมนัสะทอ้นแสง 150 g NEON ชิน 20.00         ดินนาํมนัปอนดถ์ว้ยทอง กอ้น 7.00           ดินนาํมนักอ้นสะทอ้นแสง 100 g กอ้น 12.00         ดินนาํมนักอ้นสะทอ้นแสง 80 g กอ้น 7.00           ดินนาํมนัไร้สาร SK T-100X (เส้นเลก็) กอ้น 15.00         ดินนาํมนัวิทยาศาสตร์ 500 g  (เส้นกลม) คละสี ชุด 55.00         ดินนาํมนัวิทยาศาสตร์ 1000 g (เส้นกลม)  คละสี ชุด 95.00         ดินนาํมนัวิทยาศาสตร์ 200 g (เส้นกลม) คละสี ชุด 30.00         แป้งโดว ์8 สี กระปุก 95.00         แป้งโดว ์ 500 g กระปุก 90.00         ชุดแป้งโดว ์200 กรัม ชิน 40.00         ชุดไมน้วด,มีด,เขียง,พร้อมพิมพ์ ชุด 140.00       ทีปันดินนาํมนั 1 ชุด 3 ชิน ชุด 20.00         ทีปันดินนาํมนัปลายลวด อนั 10.00         



ธงต่าง ๆ /ป้ายตราสญัลกัษณ์/รูปธงชาติ ขนาด 40*60 ซม. ผืน 30.00         ธงชาติ ขนาด 60*90 ซม. ผืน 50.00         ธงชาติ ขนาด 70*105 ซม. ผืน 60.00         ธงชาติ ขนาด 80*120 ซม. ผืน 70.00         ธงชาติ ขนาด 100*150 ซม. ผืน 110.00       ธงชาติ ขนาด 120*180 ซม. ผืน 130.00       ธงชาติ ขนาด 150*225 ซม. ผืน 220.00       ธงชาติ ขนาด 180*270 ซม. ผืน 350.00       ธงชาติ ขนาด 200*300 ซม. ผืน 400.00       ธงชาติ ขนาด 300*450 ซม. ผืน 700.00       ธงชาติ 400*600 ซม ผืน 1,300.00    ธง วปร. ขนาด 60*90 ซม. ผืน 60.00         ธง วปร. ขนาด70*105 ซม. ผืน 75.00         ธง วปร. ขนาด80*120 ซม. ผืน 85.00         ธง สก. ขนาด 40*60 ซม. ผืน 40.00         ธง สก. ขนาด 40*60 ซม. ผืน 40.00         ธง สก. ขนาด 60*90 ซม. ผืน 60.00         ธง สก. ขนาด 70*105 ซม. ผืน 75.00         ธง สก. ขนาด 80*120 ซม. ผืน 85.00         ธง สก. ขนาด 100*150 ซม. ผืน 145.00       ธง สธ. 60*90 ผืน 60.00         ธง สธ. 70*105 ผืน 75.00         ธง สธ. 80*120 ผืน 85.00         ธงธรรมจกัร ขนาด 60*90 ซม. ผืน 60.00         ธงกฐิน ชุด สตัว ์4 ชนิด พร้อมลูกปัด ชุด 800.00       ธง ชาติ โบก (กระดาษ) พร้อมดา้ม อนั 6.00           ธงโบก (ผา้) พร้อมดา้ม อนั 20.00         ธงชาติ 20*27 ซม พร้อมเสา ชุด 35.00         ธง 100 ปี ญสส.   ขนาด 60*90 ซ.ม. ผืน 60.00         ธงกระดาษ พร้อมดา้ม (50อนั) มดั 200.00       ธงกีฬาสี ขนาด 60* 90 cm ผืน 40.00         



ธงต่าง ๆ /ป้ายตราสญัลกัษณ์/รูปชุดธงอาเซียน ขนาด 40*60 (10 ประเทศ 11 ผืน) ชุด 600.00       ธงอาเซียนชนิดตงัโตะ๊ ชุด 1,100.00    ธงราว อาเซียน(ชุดแขวน พร้อมเชือก) ชุด 250.00       ธงอาเซียน10 ประเทศ 1 ธงรวม 60 * 90 ชุด 1,200.00    ชุดธงอาเซียน ขนาด 80*120 (10 ประเทศ 11 ผืน) ชุด 1,800.00    ป้ายฟิวเจอร์บอร์ตราสญัลกัษณ์   1 เมตร แผ่น 290.00       ป้ายไมต้ราสญัลกัษณ์   ขนาด 1 เมตร แผ่น 250.00       ป้ายไมต้ราสญัลกัษณ์   ขนาด 1.5 เมตร แผ่น 600.00       เสาธง 2 เมตร อนั 70.00         เสาธง 1.5 เมตร. อนั 60.00         เสาธง (เปิดกอง) ตน้ 150.00       เสาธง 1 เมตร. อนั 45.00         ขาตงัธงใหญ่ ทาํดว้ยไม ้ดอกรัก กลาง อนั 300.00       เสาธง 2.5 เมตร. อนั 90.00         ขาตงัธงใหญ่ ทาํดว้ยไม ้ดอกรัก ใหญ่ อนั 380.00       รูปปัน รัชการที 6 ยนื 22 นิว ดาํ ประดบัทอง (เรซิน) องค์ 950.00       รูปปัน รัชการที 6 ยนื 22 นิว ดาํ ประดบัทอง (เรซิน) องค์ 950.00       รูปปัน รัชการที 6 ยนื 22 นิว ทองเหลือง องค์ 4,950.00    รูปปัน รัชการที 6 ยนื 11 นิว ทองเหลือง องค์ 1,500.00    บอร์ดโครงงาน/บอร์ดกิจกรรมบอร์ดฉลุลาย  3  พบั  ขนาด 65 x 120 cm.  (ฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่น 90.00         บอร์ดฉลุลาย 3  พบั   ขนาด 130 x120 cm.  (ฟิวเจอร์บอร์ด) แผ่น 145.00       บอร์ดจดักิจกรรม 3 พบั 60*100 อลูมิเนียม อนั 1,400.00    บอร์ดจดักิจกรรม 4 พบั 60*100 อลูมิเนียม อนั 1,400.00    บอร์ดจดักิจกรรม 3 พบั 60*60 อลูมิเนียม ไม่มีจวั อนั 1,200.00    บอร์ดจดักิจกรรม 4 พบั 60*60 อลูมิเนียม ไม่มีจวั อนั 1,200.00    บอร์ดกาํมะหย ี2 หนา้ ขา+ลอ้ 120*240 ซม. (สงัทาํ) แผ่น 9,500.00    บอร์ดกาํมะหย ี1 หนา้ แขวน กระจก 80*120 ซม. (สงัทาํ) แผ่น 4,900.00    บอร์ดกาํมะหย ี1 หนา้ ขา+ลอ้ 80*120 ซม. (สงัทาํ) แผ่น 4,200.00    บอร์ดกาํมะหย ี1 หนา้ ขา+ลอ้ 120*240 ซม. (สงัทาํ) แผ่น 7,000.00    บอร์ดกาํมะหย ี1 หนา้ ขา+ลอ้ กระจก 80*120 ซม. (สงัทาํ) แผ่น 7,500.00    บอร์ดกาํมะหย ี1 หนา้ ขอบไม ้100*150 ซม. (สงัทาํ) แผ่น 2,700.00    พลาสติก 0.08 (90 หลา) มว้น 1,450.00    



อุปกรณ์ลูกเสือ/เนตรนารีเขม็ทิศ ไมบ้รรทดั FUJI  C-110  อนัละ อนั 220.00       กระเป๋านายหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใบ 35.00         กระเป๋ารองนายหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใบ 35.00         กระเป๋าพลาธิการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใบ 35.00         กระเป๋านายหมู่ลูกเสือสามญั ใบ 35.00         กระเป๋ารองนายหมู่ลูกเสือสามญั ใบ 35.00         กระเป๋าพลาธิการลูกเสือสามญั ใบ 35.00         กระเป๋านายหมู่เนตรนารีสามญั ใบ 35.00         กระเป๋ารองนายหมู่เนตรนารีสามญั ใบ 35.00         กระเป๋าพลาธิการเนตรนารีสามญั ใบ 35.00         กระเป๋านายหมู่เนตรนารีสามญั  รุ่นใหญ่ ใบ 35.00         กระเป๋ารองนายหมู่เนตรนารีสามญั รุ่นใหญ่ ใบ 35.00         กระเป๋าพลาธิการเนตรนารีสามญั  รุ่นใหญ่ ใบ 35.00         ธงเปิดกองลูกเสือ พร้อมปักชือโรงเรียน ผืน 1,500.00    หวัตรี (เสาธงเปิดกอง) หวั 750.00       หวัตรี (เสาธงเปิดกอง) หวั 750.00       ไมง่้าม อนั 35.00         ไมพ้ลอง อนั 45.00         ผา้พนัคอลูกเสือสาํรอง ผืน 25.00         ผา้พนัคอเนตรนารีสาํรอง ผืน 25.00         ผา้พนัคอลูกเสือสามญัผนืเลก็ ผืน 25.00         ผา้พนัคอลูกเสือสามญัผนืใหญ่ ผืน 30.00         วอกเกิลแบบเหรียญ-ลูกเสือ อนั 8.00           วอกเกิลแบบแหวน-ลูกเสือ อนั 7.00           เขม็หนา้เสือ อนั 10.00         เชือกลูกเสือ สีขาว เส้น 15.00         เชือกลูกเสือ สีแดง เส้น 15.00         ธงหมู่ลูกเสือ ผา้สี สามเหลีม ผืน 30.00         พูสี่เลือดหมู คู่ 20.00         ธงหมู่ รูปสตัว์ ผืน 30.00         ธงหมู่ รูปกษตัริย ์ ผืน 30.00         



อุปกรณ์ลูกเสือ/เนตรนารีธงหมู่ รูปดอกไม้ ผืน 30.00         หมวกลูกเสือสาํรอง ใบ 35.00         หมวกเนตรนารีสาํรอง ใบ 35.00         ถุงเทา้ลูกเสือ (ลูกฟูก) คู่ 55.00         เขม็ขดัลูกเสือ เส้น 75.00         ป้ายลูกเสือ "มองไกล" อนั 8.00           ป้ายลูกเสือ "จงเตรียมพร้อม" อนั 8.00           หมวกลูกเสือสามญั(หมวกปีก) ใบ 55.00         หมวกเนตรนารีสามญั(เขียว) ใบ 55.00         เขม็ติดหนา้อกเนตรนารีสามญั อนั 15.00         เขม็ติดหมวกเตรนารี อนั 15.00         วอกเกิลแบบเหรียญ-เนตรนารี อนั 8.00           วอกเกิลแบบแหวน-เนตรนารี อนั 7.00           วอกเกิลแบบหนงั-เนตรนารี อนั 5.00           วอกเกิลแบบหนงั-ลูกเสือ อนั 5.00           วอกเกิลแบบหนงั-ลูกเสือ อนั 5.00           เขม็ขดัลูกเสือ  ยาว เส้น 90.00         ป้ายลูกเสือโลก อนั 8.00           เขม็หนา้เสือติดหมวกปีก อนั 10.00         เขม็ติดหนา้อกเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ อนั 15.00         ผา้พนัคอลูกเสือสาํรอง (มีตราโบสถ)์ ผืน 30.00         อาร์มลูกเสือ ชือโรงเรียน อนั 10.00         อินทนู ลญ. คู่ 20.00         อินทนู นน. คู่ 20.00         คฑาผูก้าํกบั อนั 250.00       ภู่คฑา อนั 50.00         คฑานาํแถวหวัพลาสติก 90 ซ.ม. อนั 400.00       คฑานาํแถวหวัพลาสติก 125 ซ.ม. อนั 480.00       ดอกจนัติดหมวกปีก อนั 2.00           หมวกเปเล่ยสี์เลือดหมู ใบ 45.00         



ทีวดัส่วนสูง/เครืองชงันาํหนกัไมว้ดัส่วนสูงพบัได ้(ไม่มีฐาน) อนั 1,000.00    ไมว้ดัส่วนสูง (มีฐาน)  อนั 1,200.00    ชุดโฟมทีวดัส่วนสูงเดก็เลก็ ห่อ 120.00       ชุดโฟมทีวดัส่วนสูงเดก็โต ห่อ 150.00       ทีวดัส่วนสูงนุ่มนิม ชุด 340.00       เครืองชงั CAMRY EB1002 (ดิจิตอล) เครือง 690.00       เครืองชงั ZEPPER EH-401 เครือง 950.00       เครืองชงัขาสปริง แบบเขม็ 0.5, 1 , 2 กก. เครือง 450.00       เครืองชงันาํหนกั วิเคราะห์ไขมนั เครือง 1,550.00    อุปกรณ์กีฬาฟุตบอล AUTO เบอร์ 5 มีลาย ลูก 350.00       ฟุตบอลไฟสตาร์ #4 PU ลูก 450.00       ฟุตบอลNO.3สะทอ้นแสงแอมซี-สิงห์ ลูกละ ลูก 250.00       ฟุตบอล AUTO #3 ขาว-ดาํ ลูก 250.00       ฟุตบอลแอมซี No.5 มีลาย ลูก 300.00       ฟุตบอลแอมซี No.5 มีลาย ลูก 300.00       ฟุตบอลมิกาซา  310S หนงัอดั PVC ลูก 710.00       ฟุตบอลมิกาซ่า SWL 319S NO.4 ลูก 690.00       ฟุตบอลมอลเทน็ S5V หนงัอดั PVC#5 ลูก 410.00       ฟุตบอล มอลเทน F5V 1700 หนงัเยบ็ ลูก 700.00       ฟุตบอลมอลเทน็ S4V ลูก 400.00       ฟุตบอลไฟสตาร์#5  5000S ลูก 540.00       ฟุตบอล # 4 มอลเทน F4V2700 หนงัเยบ็ PU ลูก 1,000.00    สูบบอลแบบเหยยีบ ท่อคู่ อนั 550.00       ตาข่ายใส่บอล(หมูใหญ)่ ชุด 95.00         ตาข่ายประตูโก ไนล่อนจูเนียร์ ชุด 1,200.00    ตาข่าย ประตูโก ฟุตบอลไนล่อน ชุด 2,200.00    ตาข่ายประตูโกลห์นู ไนลอน 1*2 เมตร คู่ 1,200.00    ตาข่ายประตูโกลวห์นู 1*2 คู่ 1,100.00    ฟุตซอล มิกาซ่า FSC 62 หนงัเยบ็ ลูก 700.00       ฟุตซอลไฟวส์ตาร์ No.850 ลูก 550.00       



อุปกรณ์กีฬาฟุตซอล มิกาซ่า PU SWL 62 V ลูก 675.00       ฟุตซอล มิกาซ่า MP62 หนงั PU ลูก 675.00       ฟุคซอล มิกาซ่า PVC FSC 62 ลูก 800.00       ฟุตซอล YASUMA เบอร์ 3.7 ลูก 580.00       ตาข่ายประตูโกฟุตซอลเส้นใหญ่ชุดละ คู่ 1,550.00    ไมแ้บตคู่+ลูกแบต คู่ 110.00       ไมแ้บต FBT  3.7 S  อนั 290.00       ไมแ้บต โยเน็กซ์ อนั 375.00       เน็ตแบด No.2 ผืน 140.00       ลูกขนไก่คาตนัทวันาเมน้ T800 ลูก 55.00         ลูกขนไก่สแตนดาร์ด N.747 ลูก 25.00         ลูกขนไก่ No.2160 ลูก 20.00         ลูกขนไก่สปอร์ต #HY-901 ลูก 15.00         เปตองลาฟร้อง BOULE ชุด 3 ลูก ชุด 2,700.00    เปตองจีน ถุงละ3 ลูก ชุด 450.00       เปตองจีน ถุงละ3 ลูก ชุด 450.00       เปตองรุ่น Y 2000 ลูกเหลก็ลาย ชุดละ 6 ลูก ชุด 3,500.00    ลูกแก่นเปตองไม้ ลูก 20.00         ลูกแก่นเปตองพลาสติก ลูก 15.00         ลูกปิงปองแข่งขนั นิตากุ (3ลูก/กล่อง) กล่อง 185.00       ลูกปิงปองส้ม (6ลูก) กล่อง 20.00         ลูกปิงปอง FBT 40 มม. ลูก 15.00         ไมปิ้งปองโกลดค์พัท ์Gold cup อนั 120.00       ไมปิ้งปองสไปเดอร์ Spider 24-F/3 อนั 200.00       ไมปิ้งปองจีน แชมป์เปียน  อนัละ อนั 85.00         ไมปิ้งปองบตัเตอร์ฟลาย #1000-3000 อนั 580.00       เน็ตปิงปองไนล่อน ชุด 45.00         โตะ๊ปิงปอง 20  มิล มีลอ้ วินเนอร์ ตวั 6,700.00    เสาปิงปองพร้อมเน็ตสไปร์เดอร์ ชุด 280.00       เสาปิงปองพร้อมเน็ตแชมเปียนชุดละ ชุด 200.00       



อุปกรณ์กีฬาแชร์บอลมิกาซา 1800  ลูกละ ลูก 415.00       แชร์บอล มอลเท่น CB5R ลูก 350.00       ตะกร้าแชร์บอล ใบละ ใบ 185.00       วอลเลยบ์อล มอนเทน V5M3500  PU 3 สี ลูก 700.00       วอลเล่ยบ์อลมอลเทน็ V 5VC สี ลูก 420.00       วอลเลยบ์อลมอลเทน V5M2700 หนงั PVC สลบั 3 สี ลูก 480.00       วอลเล่ยมิ์กาซ่า MV 210  MG  สี ลูก 880.00       วอลเล่ยมิ์กาซ่า NO.5 VWL  210 ลูก 880.00       วอลเลยบ์อล มิกาซ่า MVA 300 ลูก 1,250.00    วอลเลยบ์อล มิกาซ่า MVA 310 ลูก 1,150.00    เสาวอลเลยบ์อล ฝังพืน ปรับระดบัได้ คู่ 14,500.00     เสาวอลเลยบ์อล ฝังพืน ชุด 14,500.00     เสาวอลเลยบ์อล และตะกร้อ ฝังพืน เลือนสูง-ตาํ ชุด 17,000.00     เน็ตวอลเล่ยม์าราธอน #MV-111 หุม้หนงัขาว มีลวดสปริงยาว ผืน 750.00       ลูกแฮนดบ์อล มอลเทน H3R ชนิดยางฝึกซอ้ม ลูก 380.00       ลูกแฮนดบ์อล มอลเทน H3R ชนิดยางฝึกซอ้ม ลูก 380.00       บาสเกตบอล มอลเทน BGR6 ยาง # 6 ลูก 430.00       บาสมิกาซา#1110 ชนิดยาง# 7 ลูก 410.00       ตาข่ายห่วงบาสไนล่อน  ชุดละ ชุด 135.00       ตาข่ายห่วงบาสเชือกร่ม ชุด 195.00       เน็ตตะกร้อเซปัก-ตะกร้อ ไนลอน มีลวดสลิง ผนื 410.00       เน็ตตะกร้อมาราธอน MN-801 มีลวด ผืนละ ผืน 858.00       ตาข่ายเซปัก-ตะกร้อไนลอนขอบหุม้ผา้มีลวด ผืน 410.00       ตะกร้อมาราธอน MT.101 ลูก 218.00       ตะกร้อมาราธอน MT.201 ลูก 318.00       ตะกร้อมาราธอน MT-909 (แข่งขนัหญิง) ลูก 408.00       ตะกร้อมาราธอน MT-908 (แข่งขนัชาย) ลูก 418.00       ตะกร้อซอ้ม ลูก 65.00         ตะกร้อมมาราธอน MT301 ลูก 318.00       ตะกร้อมาราธอน MT.102 ลูก 238.00       ตะกร้อ มาราธอน MT 201 J ลูก 308.00       



อุปกรณ์กีฬาฮูล่าฮูบ 75 ซม. พนัผา้ เส้น 150.00       ฮูลาฮูป 60 ซม. ท่อดาํ อนั 55.00         ฮูลาฮูป ดาํ 70 ซม. เส้น 80.00         ฮูล่าฮูบ 60 ซม. พนัผา้ เส้น 95.00         แฮนบอลยาง มิกาซ่า 4000 (ซอ้ม) ลูก 390.00       แฮนดบ์อล มอลเทน H2X 3200 # 2 ลูก 890.00       แผ่นยางกระโดดไกล 1 ม.x 3 ม. แผ่น 1,700.00    หมากรุกพลาสติก   ชุด 55.00         เขม็สูบบิล+ตาข่ายชุด อนั 15.00         กรวยจราจรเลก็  25 cm  อนัละ อนั 120.00       กรวยจราจร 40 ซม. อนั 175.00       กรวยจราจร 50 ซม. อนั 250.00       ห่วงยางโยน อนั 40.00         เชือกชกัเยอ่ 1 นิว ยาว 40 เมตร เส้น 3,200.00    เชือกชกัเยอ่ 1 นิว ยาว 50 เมตร เส้น 4,000.00    เชือกชกัเยอ่ 1 นิว ยาว 50 เมตร เส้น 4,000.00    เชือกชกัเยอ่ 1.5 นิว ยาว 30 เมตร เส้น 5,400.00    เชือกชกัเยอ่ 1.5 นิว ยาว 40 เมตร เส้น 7,200.00    เชือกกระโดดพลาสติก+เชือกไนล่อน #282 เส้น 80.00         เชือกกระโดดหมู่ ยาว 6 ม. เส้น 175.00       นาฬิกาจบัเวลา CASIO STOPWATCH HS-3 เรือน 1,950.00    นาฬิกาจบัเวลา  FBT JS - 609 เครือง 1,600.00    นาฬิกาจบัเวลา  JS320 อนั 400.00       นาฬิกาจบัเวลา FBT รุ่น NO.F606 เรือน 650.00       นกหวีด FOX 40 CLASSIC (แดง) อนั 295.00       นกหวีดออโต้ ตวั 10.00         สายนกหวีด เส้น 15.00         เหรียญเงินพร้อมสาย อนั 25.00         เหรียญทองแดงพร้อมสาย อนั 25.00         เหรียญทองพร้อมสาย อนั 25.00         



อุปกรณ์กีฬาสนบัเข่ามีฟองนาํ /ขา้ง #4025 ขา้ง 150.00       สนบัเข่าขาว /ขา้ง ขา้ง 60.00         สนบัเข่าSLมีฟูก /ขา้ง #4022  ขา้ง 120.00       สนบัเข่าฟองนาํแกรนด ์/ขา้ง #373001 ขา้ง 250.00       เบาะยมินาสติก อดัฟองนาํหนงัเทียม 1*2*3 ผืน 4,000.00    เบาะยมินาสติก อดัฟองนาํหนงัเทียม 1*2*2 ผืน 3,600.00    ตลบัเมตร พลาสติก 5 เมตร อนั 95.00         ตลบัเมตร 5 เมตร อนั 120.00       เทปวดัสนาม 50 เมตร อนั 750.00       สายวดั เส้น 10.00         ไมวิ้งผลดัสี อนั 95.00         ลูกเทนนิส ถุงละ 3 ลูก ถุง 60.00         สูบมือตงัพนืมีเกจวดั อนั 495.00       เครืองวดัความอ่อนตวัดา้นหนา้ TKK ตวัเลข เครือง 17,500.00  ตรายางวนัที/ตรายางสาํเร็จรูปตรายางวนัที/ตรายางสาํเร็จรูปตรายางหมึกในตวั วนัที ไทย-เลขออารบิค S-300T อนั 170.00       ตรายางหมึกในตวั วนัทีองักฤษ-เลขออารบิค S-300E อนั 170.00       ตรายางหมึกในตวั วนัทีองักฤษ-เลขออารบิค S-400E อนั 280.00       ตรายางหมึกในตวั วนัที ไทย-เลขออารบิค S-400T อนั 280.00       ตรายางวนัที DATE STAMPS No.100T อนั 40.00         ตรายางวนัที Eng อีซี อนั 30.00         ตรายางโอเพน่ (สาํเร็จรูป)  (คละชือ) อนั 25.00         ตรายางหมึกในตวั  ซนับี ( คละชือ)                        อนั 120.00       ตรายางการบา้นคิตตี1.5นิว/1นิว ชุด 60.00         ตรายางการบา้นภาษาไทย ชุด 55.00         ตรายางเครืองดนตรี-เครืองเล่น (1663) กล่อง 220.00       ตรายางเครืองใช ้ขนาด 1"  (1644) กล่อง 400.00       ตรายางเครืองใช ้ขนาด 2"  (1645) กล่อง 550.00       ตรายางเครืองใช ้ขนาด 3"  (1646) กล่อง 350.00       ตรายาง AB พิมพใ์หญ่  2 บรรทดั (1618) ชุด 350.00       



ตรายางวนัที/ตรายางสาํเร็จรูปตรายาง ABC ตวัเขียนใหญ่ 1 บรรทดั ประ (1621) กล่อง 280.00       ตรายาง abc พิมพเ์ล็ก 1 บรรทดั ประ (1619) กล่อง 280.00       ตรายางไข่ปลา ก-ฮ 1บรรทดั (1611) กล่อง 460.00       ตรายาง ก.ข. จุดไข่ปลา  2 บรรทดั พร้อมสระ (1612) ชุด 500.00       ตรายาง ก-ฮ พร้อมภาพ 1"(1628) กล่อง 400.00       ตรายาง ก-ฮ พร้อมภาพ  2 นิว(1629) กล่อง 550.00       ตรายาง ตราชงั  1" (1672) ชิน 10.00         ตรายาง ตราชงั  1.5" (1673) ชิน 15.00         ตรายาง ตราชงั  2.5" (1674) ชิน 45.00         ตรายาง ตราชงั  3" (1675) ชิน 50.00         ตรายางตวัเลขไทย 1 บรรทดั  (1637) แพค็ 70.00         ตรายางตวัเลขไทย 2 บรรทดั  (1638) แพค็ 80.00         ตรายางตวัเลขไทย 3 บรรทดั  (1639) แพค็ 90.00         ตรายางตวัเลขอารบิค 1 บรรทดั  (1640) แพค็ 70.00         ตรายางตวัเลขอารบิค 2 บรรทดั  (1641) แพค็ 80.00         ตรายางตวัเลขอารบิค 2 บรรทดั  (1641) แพค็ 80.00         ตรายางตวัเลขอารบิค 3 บรรทดั (1642) แพค็ 90.00         ตรายางนาฬิกา 1" (1668) ชิน 10.00         ตรายางนาฬิกา 1.5" (1669) ชิน 15.00         ตรายางนาฬิกา 2.5" (1670) ชิน 45.00         ตรายางนาฬิกา  3" (1671) ชิน 50.00         ตรายางผลไม ้2" (1786) แพค็ 350.00       ตรายางผกั 2 นิว (1785) กล่อง 350.00       ตรายางรูปสตัว ์ขนาด 1" (1603) กล่อง 330.00       ตรายางรูปสตัว ์ขนาด 1.5" (1604) กล่อง 330.00       ตรายางรูปสตัว ์ขนาด 2" (1605) กล่อง 450.00       ตรายางรูปสตัว ์ขนาด  3" (1606) กล่อง 350.00       ตรายางสตัวค์รึงบกครึงนาํ  2 " (1697) กล่อง 220.00       ตรายางอาหารหลกั 5 หมู่   2.5" (1649) กล่อง 180.00       ตรายางพระจนัทร์ยมิ ENG ชุด 60.00         ตรายางพระจนัทร์ยมิ ชุด 60.00         



ตรายางวนัที/ตรายางสาํเร็จรูปตรายางรูปดาว  (1691) แพค็ 55.00         ตรายางรูปสตัว ์10 ลาย ชุด 130.00       ตรายางรูปผลไม ้10 ลาย ชุด 130.00       ตรายางรูปผลไม ้10 ลาย ชุด 130.00       ตรายางยานพาหนะ 10 ลาย ชุด 80.00         ตรายางเครืองใชใ้นบา้น 10 ลาย ชุด 80.00         ตรายางรูปสตัว ์10 ลาย ชุด 80.00         ตรายางรูปสตัว ์10 ลาย (ไดโนเสาร์) ชุด 80.00         เกม/สือการสอนเกมครอสเวิร์ด ชุดอนุบาล-ประถม หมวดต่างๆ กล่อง 70.00         ครอสเวิร์ดชุดไม้ ชุด 1,450.00    CROSSWORD GAME  ครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถม ชุดเลก็ ชุด 140.00       CROSSWORD GAME  ครอสเวิร์ดเกม ชุดปกติ ชุด 140.00       Crossword GAME ครอสเวิร์ดเกม(เกมต่อศพัทภ์าษาองักฤษ) ชุดมาตรฐานชุด 520.00       Crossword  ครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถม ชุด 140.00       Crossword  ครอสเวิร์ดเกม รุ่นประถม ชุด 140.00       A-MATH เอแมท็ รุ่นประถม ชุดเลก็ ชุด 140.00       เอแมท็ ชุดอนุบาล-ประถม ชุด 100.00       A-MATH เอแมท็ ชุดปกติ ชุด 140.00       เอแมท็มธัยมไม้ ชุด 1,450.00    คาํคมชุดไม้ ชุด 1,450.00    คาํคม (เกมต่ออกัษรภาษาไทย) ชุดปกติ ชุด 160.00       คาํคม (เกมต่ออกัษรภาษาไทย) ชุดมาตรฐาน ชุด 550.00       FOUR STARS โฟร์สตาร์ (เกมหยอดเหรียญครบสี) ชุด 160.00       บิงโกสอนศพัท ์5 หมวด ชุด 310.00       เกมดอ็กเตอร์ 5 ภาษา สนทนาเกม (องักฤษ/จีน/ญีปุ่ น/ฝรังเศษ/ไทยชุด 120.00       โดมิโนสอนศพัท ์3 ภาษา (องักฤษ-จีน-ไทย) ชุดรวม 5 หมวด ชุด 270.00       GOLD FINGER มือทองทลายตึก ชุด 420.00       บิงโก 12 ราศี ชุด 120.00       RICH GAME รวยพริกลอ็ค ชุด 180.00       MIX UP มิกซ์อพั (ครอสเวิร์ด+เอแมท็) ชุด 220.00       



เกม/สือการสอนเศรษฐีขา้มมิติ ชุด 100.00       WORD UP เวิร์ดอพั (เกมตอบคาํถามภาษาองักฤษ) ระดบัประถมชุด 140.00       WORD UP เวร์ิดอพั (เกมตอบคาํถามภาษาองักฤษ) ระดบัมธัยม - มหาวิทยาลยัชุด 150.00       DOUBLE UP ดบัเบิลอพั เกมต่ออกัษรไขว ้2 ภาษา (ครอสเวิร์ด-คาํคมชุด 240.00       Sudoku Pro Game ชุด 140.00       MONEY 2020 เกมเงินมหาสนุก (สร้างจินตนาการกบัโลกยคุใหมชุ่ด 180.00       โดมิโนใหญ่ชุดละ ชุด 50.00         โดมิโนเลก็ชุดละ ชุด 30.00         หนงัสือพจนานุกรมครอสเวิร์ด เล่ม 255.00       หนงัสือคู่มือการเล่น ครอสเวิร์ดเกม เล่ม 165.00       หนงัสือรวมคาํศพัท ์คาํคม (ใชต้รวจคาํศพัท ์คาํคม) เล่ม 170.00       หมากฮอร์ส กล่อง 60.00         กระดานหมากรุกฝรัง (ไม)้S.T.R. แผ่น 220.00       เบด็เตลด็/สินคา้ตาม Orderครีมนบัแบงค ์40 กรัม (gartherette) ตลบั 40.00         ครีมนบัแบงค ์40 กรัม (gartherette) ตลบั 40.00         แกว้นาํพลาสติกมีหูทอ้งขาว ใบ 12.00         แกว้นาํสแตนเลส 7 ซ.ม. ใบ 20.00         แกว้นาํสแตนเลส 8 ซ.ม. ใบ 30.00         แกว้นาํพลาสติกใสแขง็ 12 ออนซ ์50/แพค แพค 140.00       แกว้ไม่มีหู ตรามงกุฎ ใบ 12.00         แกว้นาํพลาสติกหูสีใส ใบ 10.00         แกว้กระเบือง ทรงสูง 10 ออนซ์ ใบ 15.00         แกว้นาํพลาสติกใสแขง็ 16 ออนซ ์50/แพค แพค 180.00       แกว้พลาสติกใส บาง 12 ออนซ ์50/แพค แพค 35.00         ใบเลือยตรามงกุฎ โหล 15.00         มีดควา้น-แกะสลกั ชิน 10.00         คนัเลือยฉลุ (แบน)  อนั 60.00         ชุดแกะสลกั BEST ชุด 55.00         นาฬิกาใหญ่ สมอ เรือน 390.00       นาฬิกาสมอเลก็ เรือน 300.00       



เบด็เตลด็/สินคา้ตาม Orderพุม่ เงิน - ทอง #5 คู่ 1,250.00    พุม่ เงิน - ทอง #6 คู่ 1,400.00    พุม่ เงิน - ทอง #7 คู่ 1,800.00    ขาตงัรูปไม ้ขนาดความสูง 150 ซ.ม. อนั 490.00       ชุดพานธูปเทียนแพ พร้อมกรวย เบอร์ 2 ชุด 360.00       ชุดพานธูปเทียนแพ พร้อมกรวย เบอร์ 3 ชุด 270.00       ไมก้ระดานชานออ้ย แผ่น 630.00       ไมม้อบบวั เมตร 45.00         สือการสอนคละแบบ/บตัรคาํชุดฟิวเจอร์บอร์ดกษตัริย ์9 รัชกาล ชุด 250.00       ชุดฟิวเจอร์บอร์ด ชาติ/ศาสนา/กษตัริย ์ ชุด 200.00       KF-01 ธงชาติไทย 8.5*12 นิว แผ่น 40.00         KF-02 ศาสนาพุทธ 8.5*12 นิว แผ่น 40.00         KF-05 ศาสนาอิสลาม 8.5*12 นิว แผ่น 40.00         KF-08 พระมหากษตัริย ์ร.10 8.5*12 นิว แผ่น 40.00         KF-08 พระมหากษตัริย ์ร.10 8.5*12 นิว แผ่น 40.00         EJ004บอร์ดสนุกสุดหรรษา (A-Z) 26 ชิน ชุด 120.00       EJ006ป้ายแสดงรายชือนกัเรียน สตัวป่์า ห่อ 125.00       EJ001 บอร์ดสนุกสุดหรรษา จนัทร์-อาทิตย์ ชุด 80.00         EJ002 บอร์ดสนุกสุดหรรษา  เดือน ชุด 180.00       ED008 ชุดป้ายแขวน - เรียนรู้เรืองสี ชุด 180.00       EA002 ชุดป้ายแขวน - คาํเป็น คาํตาย ชุด 220.00       ED001 ชุดป้ายแขวน - ไตรยางค์ ชุด 180.00       ED004 ชุดป้ายแขวน - รูปทรงเรขาคณิต ชุด 180.00       ED 010 ชุดป้ายแขวน - พยญัชนะ/ตวัสะกด ชุด 180.00       EJ005 ป้ายแสดงสถิตินกัเรียนประจาํวนั+ไวทบ์อร์ด ชุด 125.00       EJ007ป้ายแสดงรายชือนกัเรียน ปลาทะเล ห่อ 125.00       EJ010บอร์ดสนุกสุดหรรษา วนั+เดือน ชุด 150.00       EK001ชุดเครืองแต่งกายประจาํชาติ ชุด 280.00       EK002ชุดดอกไมป้ระจาํชาติ ชุด 280.00       EM005ชุดประจาํชาติอาเซียน ชาย-หญิง ชุด 700.00       



สือการสอนคละแบบ/บตัรคาํชุดโฟม สวสัดี / สตัวต์่างๆ ห่อ 50.00         ชุดโฟมรูปสัตวต์วัเดียว ห่อ 8.00           BBH07 PICTURE BOARD อาเซียน ชุด 350.00       EK004 WE ARE ASEANธงราวชุดธงชาติ ชุด 160.00       EK003ชุดขบวนรถอาเซียน WE ARE ASEAN ชุด 210.00       EB04 จาํนวนนบั รูปกอ้นเมฆ 18ชิน ชุด 140.00       ชุดงานอาชีพ 5 แบบ ชุด 390.00       โฟมผกั-ผลไม้ ห่อ 30.00         โฟมสมาชิก(บุคคล) ตวั 2.00           ชุดโฟมรูปสัตวต์วัเดียว12 ห่อ 12.00         ชุดโฟมรูปสัตวต์วัเดียว15 ห่อ 15.00         ชุดบอร์ดสวยเสริมความรู้ ชุด 90.00         แผงผา้วฏัจกัรชีวิตกบ ชุด 1,350.00    แผงผา้วฏัจกัรชีวิตเป็ด ชุด 1,350.00    แผงผา้วฏัจกัรชีวิตผีเสือ ชุด 1,350.00    แผงผา้วฏัจกัรชีวิตผีเสือ ชุด 1,350.00    สือกระดาษสา  อาชีพ อนั 45.00         สือกระดาษสา  สตัว์ อนั 35.00         สือกระดาษสา  สถานที อนั 40.00         สือกระดาษสา  ชุดเกษตร ชุด 380.00       ชุดฟิวเจอร์บอร์ดกษตัริย ์10 รัชกาล ชุด 250.00       ชุดโฟมประกอบการศึกษา 60 บ. ชุด 60.00         ชุดกระดาษสือการสอน 60 ชุด 60.00         ชุดกระดาษสือการสอน 80 ชุด 80.00         EB02 ยานพาหนะช่วยจาํ Colour 18ชิน ชุด 140.00       EB03 ยานพาหนะช่วยจาํ สระ 18ชิน ชุด 140.00       EJ008 สมาชิกในหอ้งเรียน ( สตัวน่์ารัก ) 40 ชิน ชุด 65.00         EJ009 สมาชิกในหอ้งเรียน (แปรงร่าง สตัว ์) 40 ชิน ชุด 65.00         EJ011 สมาชิกในหอ้งเรียน (แปรงร่าง ผลไม ้) 40 ชิน ชุด 65.00         EJ012 สมาชิกในหอ้งเรียน (แปรงร่าง ผกั /สตัวท์ะเล) 40 ชิน ชุด 65.00         



สือการสอนคละแบบ/บตัรคาํEJ017 บอร์ดสนุกสุดหรรษา (ก-ฮ) 44 ชิน ชุด 135.00        EJ018 บอร์ดสนุกสุดหรรษา (เลข 1-50 ) 50 ชิน ชุด 135.00        EJ019 บอร์ดสนุกสุดหรรษา (เลข 51-100 ) 50 ชิน ชุด 135.00       บตัรภาพ ผกั แสนอร่อย ชุด 89.00         บตัรภาพ อาชีพ ชุด 89.00         บตัรภาพ ดอกไม ้แสนสวย ชุด 89.00         บตัรภาพ ผลไม ้น่ากิน ชุด 89.00         บตัรคาํหดัอ่าน ก.ไก่ ชุด 85.00         บตัรภาพ สตัว ์น่ารัก ชุด 89.00         บตัรตวัอกัษร สระ วรรณยกุต์ กล่อง 700.00       บตัรภาพ คาํตรงกนัขา้ม ชุด 120.00       ภาพประกอบการศึกษา แผน่ละ แผน่ 18.00         ภาพประกอบการศึกษาPVC แผ่น 35.00         หุ่นนิวนิทานอีสป ชุด 95.00         หุ่นมือสตัวต่์างๆ ชุด 120.00       หุ่นมือสตัวต่์างๆ ชุด 120.00       หุ่นนิวนิทานอิสป ชุด 95.00         หุ่นมือสตัวโ์ลกน่ารัก ตวั 120.00       กระดาษยน่/ อุปกรณ์ตกแต่ง/งานประดิษฐ/์ไมไ้อติม/เม็ดแม่เหลก็กระดาษยน่ 2  หนา้ ห่อ 60.00         กระดาษยน่ 2 ฟุต ห่อ 140.00       กระดาษยน่ 7 ฟุต ห่อ 150.00       กระดาษสาหนาสีพืน แผน่ 20.00         กระดาษสาบางสีพืน แผน่ 12.00         กระดาษสาสีพืนหนาลาย แผน่ 25.00         เชือกกระดาษสา6บ.เลก็ เส้น 6.00           ใบไมเ้บอร์ 2 มดั 7.00           ใบไมเ้บอร์ 3 มดั 6.00           ใบไมเ้บอร์ 4 มดั 5.00           ใบไมเ้บอร์ 5  มดั 6.00           ใบไมเ้บอร์ 6 มดั 4.00           



ใบไมเ้บอร์ 7 มดั 4.00           ใบไมเ้บอร์ 8 มดั 3.00           ใบไมเ้บอร์ 9 มดั 2.00           ริบบินเบอร์ 2   มว้น 15.00         ริบบินเบอร์ 3   มว้น 20.00         ริบบินเบอร์ 5   มว้น 25.00          ริบบินผา้ ซาติน 25 มิล 40 หลา มว้น 195.00       ขอบดอกไมก้ระดาษสา 20 บาท ห่อ 20.00         ดอกไมก้ระดาษสาต่างๆ 10 บาท ห่อ 10.00         ขอบดอกไมก้ระดาษสา 15 บาท ห่อ 15.00         ขอบดอกไมก้ระดาษสา 25 บาท ห่อ 25.00         ขอบดอกไมก้ระดาษสา 35 บาท ห่อ 35.00         ขอบดอกไมก้ระดาษสา 45 บาท ห่อ 45.00         ดอกไมก้ระดาษสา8บ. ชิน 8.00           โฟมมุมบอร์ดลายไทย 35บ. ชุด 35.00         

กระดาษยน่/ อุปกรณ์ตกแต่ง/งานประดิษฐ/์ไมไ้อติม/เม็ดแม่เหลก็

โฟมมุมบอร์ดลายไทย 35บ. ชุด 35.00         จานกระดาษ 9 นิว 50/แพค แพค 60.00         จานกระดาษ 9 นิว 50 ใบ ห่อ 50.00         จานกระดาษ 6 นิว  50/แพค แพค 30.00         จานกระดาษ 7 นิว 50/แพค แพค 40.00         ลูกตาดาํ คละขนาด 3 กรัม/ห่อ ห่อ 15.00         เชือกกระดาษสา 12บ.เส้นใหญ่ เส้น 12.00         พวงกุญแจมีโซ่ พวง 1.00           เทปพนัเกลียว มว้น 30.00         ลวดสลิง 6 มม. เมตร 35.00         กระดิง ระฆงั 15*9มม. สีทอง (1/10) ห่อ 20.00         กระดิง ระฆงั 26*15มม. คละสี (1/5) ห่อ 15.00         กระพรวน 20มม. คละสี (1/5) ห่อ 15.00         กระพรวน ขนาด20*22มม. สีเงิน/ทอง(1/5) ห่อ 15.00         กระดิงพลาสติก ถุง 30.00         กระดุมเสือใส ห่อ 30.00         



กระดุมพลาสติก 10 มม. (1/40) ห่อ 10.00         กระดุมพลาสติก 20 มม. (1/20) ห่อ 10.00         เอน็ยดื เบอร์ 0.5 มว้นละ มว้น 25.00         เอน็ เบอร์ 0.2 มว้นละ มว้น 20.00         เอน็ เบอร์ 0.5 มว้นละ มว้น 22.00         ลวด เบอร์ 24 มว้น 30.00         ลวดพนักา้นสี มดั 15.00         ลวดสี 100 หลา มว้น 90.00         ลวดสี มุก 50 หลา มว้น 100.00       ลวดสี ลาย 100 หลา มว้น 100.00       ลวดตน้ #18 (100 กา้น) อนั 1.00           ลวดดอกไม้ มดั 5.00            สียอ้มผา้ ซอง 8.00           ผา้ใยบวั ห่อ 25.00         กากเพชรสีรุ้ง หลอดใหญ่ หลอด 12.00         

กระดาษยน่/ อุปกรณ์ตกแต่ง/งานประดิษฐ/์ไมไ้อติม/เม็ดแม่เหลก็

กากเพชรสีรุ้ง หลอดใหญ่ หลอด 12.00         กากเพชรสายรุ้งเลก็ หลอด 2.00           ทรายสี ธรรมดา ห่อ 15.00         เกสรดอกไมค้ละสี  ชิน 1.00           เชือกร้อยลูกปัด ขด 120.00       ลูกปัดคละแบบ 40 กรัม ห่อ 15.00         ลูกปัดเมด็ใหญ่ ห่อ 195.00       ลูกปัดสี  คละสี 1000 กรัม ห่อ 300.00       ลูกปัดมุก 450 กรัม ห่อ 300.00       ลูกปัดมุก 25 กรัม ห่อ 20.00         กระดาษห่อเหรียญ ห่อ 40.00         ไหมพรม 40 กรัม มว้น 30.00         โอเอซิสกอ้น กอ้น 30.00         ดิน เงิน-ทอง-สีต่างๆ ห่อ 70.00         ตะขอ กา้มปู 6x12มม. สีเงิน (1/10) ห่อ 15.00         ตะขอ ตวัปิดปม สีนิกเกิล (1/20) ห่อ 15.00         



ตะขอแบบหมุน 4*10มม. สีทอง (1/10) ห่อ 15.00         ทีแขวนแฟนซี AH6574 อนั 30.00         ทีแขวนแฟนซี AH6573 อนั 25.00         ตะขอแขวน ตวั เอส  ขนาด 6 นิว อนั 15.00         ตะขอล็อคตะแกรงตวั C อนั 4.00           ตะขอตวัเอม็ M  (1/20 ตวั) ห่อ 20.00         พวงกุญแจพลาสติก BN-08 ชิน 5.00           แผ่นเฟรม  สีเหลียม ขนาด 7x7cm. แผ่น 2.00           ยางหล่อปนูเลก็ ห่อ 15.00         ยางหล่อปนูใหญ่ ห่อ 20.00         ยางหล่อปนูผลไมใ้หญ่ ห่อ 25.00         ยางหล่อปนูกลาง ห่อ 18.00         ยางหล่อปนูจมัโบ้ ห่อ 25.00         ยางหล่อปนูจิว ห่อ 10.00         ปูนปลาสเตอร์ ถุง 15.00         

กระดาษยน่/ อุปกรณ์ตกแต่ง/งานประดิษฐ/์ไมไ้อติม/เม็ดแม่เหลก็

ปูนปลาสเตอร์ ถุง 15.00         ทีแขวนแฟนซี ชุดปูนปัน ชุด 35.00         ตุก๊ตาระบายสี ปูนปัน ตวั 10.00         ริบบินผา้สีหวาน 25 mm 25 หลา #8 มว้น 95.00         ริบบินผา้สีหวาน 6 mm 25 หลา #2 มว้น 35.00         ริบบินผา้ ต่วน 25 mm 33 หลา มว้น 360.00        ริบบินผา้ ซาติน 18 มิล 33 หลา มว้น 140.00       เขียนผา้เพนเทล M10 ดา้ม 40.00         ฟลอร่าเทปเลก็ # 6 g มว้น 10.00         ฟลอร่าเทปใหญ่ FT102 L มว้น 18.00         แม่เหลก็เกือกมา้ อนั 350.00       แผ่นสติกเกอร์แม่เหลก็ A4  แผ่น 95.00         เม็ดแม่เหลก็ชนิดแผง ESY   แผงละ 4 เม็ด แผง 40.00         ไมไ้อติมคละสี ถุง 20.00         ไมไ้อติมยาวดี AAA (11.5 ซม.) ถุง 15.00         ไมไ้อติมใหญ่ ถุง 35.00         



เขม็กลดั 0-1-2 ห่อ 5.00           เขม็เยบ็ผา้เบอร์ 8-11(15/1) ห่อ 15.00         เขม็ร้อยมาลยั ยาว เล่ม 5.00           เขม็ควกัไหมพรม เล่ม 20.00         เขม็เยบ็ผา้เบอร์ 18 (25/1) ห่อ 35.00         เขม็ร้อยมาลยั สนั เล่ม 10.00         ไหมพรม 20 กรัม มว้น 15.00         ไหมญีปุ่ น มว้น 25.00          ไหมพรม  (10 กรัม) มว้น 8.00           ไหมยดื มว้น 60.00         ดา้ยหลอดกลางสีขาว หลอด 25.00         ดา้ยเยบ็ 150 กรัม หลอด 65.00         สะดึงเลก็ อนั 15.00         สะดึงใหญ่ อนั 30.00         ห่วงทอง 

กระดาษยน่/ อุปกรณ์ตกแต่ง/งานประดิษฐ/์ไมไ้อติม/เม็ดแม่เหลก็

ห่วงทอง ห่วงทอง # 1   (63 mm) อนั 8.00           ห่วงทอง # 2   (48 mm) อนั 7.00           ห่วงทอง # 3   (47 mm) อนั 6.00           ห่วงทอง # 4   (45 mm) อนั 5.00           ห่วงทอง # 5   (38 mm) อนั 3.00           ห่วงทอง # 7   (32 mm) อนั 2.00           ห่วงทอง # 9   (28 mm) อนั 1.00           ห่วงทอง #10  (25 mm) อนั 1.00           ห่วงทอง #13  (18 mm) อนั 0.50           ห่วงทอง #14  (17 mm) อนั 0.50           ห่วงทอง #16  (12 mm) อนั 0.50           ห่วงทอง #12  (20 mm) อนั 0.50           ห่วงทอง #11  (23 mm) อนั 1.00           ห่วงทอง # 6   (35 mm) อนั 2.00           ห่วงทอง # 8   (31 mm) อนั 2.00           



เพลทภาษาไทย 1นิว แผ่น 160.00       เพลทภาษาไทย 1.5นิว แผ่น 160.00       เพลทภาษาองักฤษพมิพเ์ลก็ 1นิว แผ่น 90.00         เพลทภาษาองักฤษพมิพเ์ลก็ 1.5นิว แผ่น 100.00       เพลทภาษาไทย 2นิว แผ่น 180.00       
และสินค้าตาม Order         ***สินคา้ทางการเกษตร***                                                                          ***ครุภฑัณ์***โตะ๊/ตู/้ชนัวาง /อืน  ๆ ตามทีตอ้งการ                                                                                                      *** อุปกรณ์คอม/ เครืองใชไ้ฟฟ้า ***                                             ***อุปกรณ์วิทยาศาสตร์***                                       ***อุปกรณ์ทาํความสะอาด/สุขอนามยั***            ***ตรายาง (สงัทาํ)***

เพลทอกัษร

ขอขอบพระคุณทุกท่าน


