
รหัส รายการ Unit

B001 กรรไกรตัดกระดาษ 9 น้ิว อัน
B002 ท่ีถอนลวดแบบคีมโรบิน 469 อัน
B003 มีดคัตเตอร์ AROMA ขนาดเล็ก อัน
B004 มีดคัตเตอร์ AROMA ขนาดใหญ่ อัน
B005 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ หลอด
B006 ใบมีดคัตเตอร์เล็ก หลอด
B007 เคร่ืองเย็บกระดาษ MAX #10 เคร่ือง
B008 เคร่ืองเย็บกระดาษ MAX #50 เคร่ือง
B009 ลวดเย็บกระดาษ #10 กล่อง/เล็ก
B010 ลวดเย็บกระดาษ MAX-3-1M กล่อง/เล็ก
B011 คลิปด า #108 ตราม้า กล่อง
B012 คลิปด า #109 ตราม้า กล่อง
B013 คลิปด า #110 ตราม้า กล่อง
B014 คลิปด า #111 ตราม้า กล่อง
B015 คลิปด า #112 ตราม้า กล่อง
B016 ลวดเสียบกระดาษ กล่อง
B017 เคร่ืองเจาะกระดาษอโรมา DP-540 เล็ก เคร่ือง
B018 เคร่ืองเจาะกระดาษอโรมา DP-800 ใหญ่ เคร่ือง
B019 ลวดเย็บกระดาษ AROMA 23/17 กล่อง/เล็ก
B020 ลวดยิงบอร์ด T3-10 MB. กล่อง/เล็ก
B021 กระด่ิง Aroma กล่อง
B022 แท่นประทับหมึกสีแดง อัน
B023 แท่นประทับหมึกสีน้ าเงิน อัน
B024 แท่นประทับหมึกสีด า อัน
B025 แท่นประทับตรา เบอร์1 ใหญ่ สีน้ าเงิน อัน
B026 หมึกเติมแท่นประทับสีแดง ขวด
B027 หมึกเติมแท่นประทับสีด า ขวด
B028 หมึกเติมแท่นประทับสีน้ าเงิน ขวด

วสัดสุ านักงาน



B029 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด อัน
B030 กระดาษการ์ด 120Gr.สีเหลืองเข้ม รีม
B031 กระดาษการ์ด 120Gr.สีชมพู รีม
B032 กระดาษการ์ด 120Gr.สีเขียว รีม
B033 กระดาษการ์ด 120Gr.สีฟ้า รีม
B034 ซองเอกสารน้ าตาลมีครุฑ ขนาด 4.5x7 น้ิว BA ส าหรับใส่เงิน ซอง
B035 สมุดปกแข็งมุมมัน 6/100 No.4 เล่ม
B036 ซองจดหมายสีขาว มีครุฑ ซอง
B037 แฟ้มเสนอเซ็นต์ แฟ้ม
B038 สมุด DOUBLE A (ปกอ่อน) เล่ม
B039 กระดาษการ์ด 80 Gr.สีเขียว/500แผ่น รีม
B040 กระดาษการ์ด  80 Gr.สีฟ้า/500แผ่น รีม
B041 กระดาษการ์ด  80 Gr.สีชมพู/500แผ่น รีม
B042 กระดาษการ์ด  80 Gr.สีส้ม/500แผ่น รีม
B043 แผ่นเคลือบพลาสติก A4/125 ไมครอน แพ็ค
B044 สติกเกอร์ป้ายราคา Junk A5 13x38 mm. แพ็ค
B045 กระดาษการ์ด  80 Gr.สีม่วง รีม
B046 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง Orca A-333 แฟ้ม
B047 กระดาษคาร์บอนสีน้ าเงิน แพ็ค
B048 สมุดทะเบียนส่ง เล่ม
B049 สมุดทะเบียนรับ เล่ม
B050 สมุดบันทึกมุมมันสีเขียว 5/100 เล่ม
B051 แฟ้ม NO.4115 แฟ้มสอดปก 30 ไส้ แฟ้ม
B052 แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง 210 PF สีด า แฟ้ม
B053 แฟ้มก้านยก 2 น้ิว 125F สีด า แฟ้ม
B054 แฟ้มก้านยก 3 น้ิว 120F สีด า แฟ้ม
B055 แฟ้ม 120F สีแดง แฟ้ม
B056 กล่องใส่เอกสารกระดาษ 1 ช่อง 4น้ิว อัน
B057 กล่องใส่เอกสารกระดาษ 2 ช่อง 4น้ิว อัน
B058 แฟ้มสอดปก 20 ไส้ แฟ้ม



B059 แฟ้มซองสีเขียว A4 ตราขวาน ซอง
B060 แฟ้มซองพลาสติก มีกระดุม ซอง
B061 แฟ้มโชว์เอกสาร มีสันรูด แฟ้ม
B062 แฟ้มโชว์เอกสาร ตราช้าง 231 แฟ้ม
B063 กระดาษเคลือบมันพิเศษ(Photo grossy) แพ็คละ 20 แผ่น รีม
B064 แฟ้มพรีเซนเทช่ัน แฟ้ม
B065 พลาสติกใสท าปก A4 150MIC 100 แผ่น แพ็ค
B066 คลิปบอร์ดพลาสติก A4 คละสี อัน
B067 ตะกร้าใส่เอกสารลวดเคลือบมีฝาปิด สีขาว ใบ
B068 น้ ายาลบค าผิด Pentel ZL62W อัน
B069 ปากกาเคมีตราม้า 2หัว สีแดง ด้าม
B070 ปากกาเคมีตราม้า 2หัว สีด า ด้าม
B071 ปากกาเคมีตราม้า 2หัว สีน้ าเงิน ด้าม
B072 ปากกาไวท์บอร์ด สีด า ด้าม
B073 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง ด้าม
B074 ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ าเงิน ด้าม
B075 ปากกาเพนท์ใหญ่ PX-20 สีด า แท่ง
B076 ปากกาเพนท์ใหญ่ PX-20 สีขาว แท่ง
B077 ปากกาเน้นข้อความ สีส้ม ด้าม
B078 ปากกาเน้นข้อความ สีเหลือง ด้าม
B079 ปากกาเน้นข้อความ สีชมพู ด้าม
B080 ปากกาเน้นข้อความ สีเขียว ด้าม
B081 สายวัดตัว เส้น
B082 ยางลบดินสอ ก้อน
B083 กาวตราช้าง (Super Glue) แพ็ค
B084 กาว UHU แท่ง
B085 เทปลบค าผิด ขนาด 6 มม. x 8 ม. อัน
B086 เคร่ืองคิดเลข CASIO 12 หลัก GX120B เคร่ือง
B087 เคร่ืองเหลาดินสอ AROMA เคร่ือง
B088 ครีมนับแบงค์ กล่อง/เล็ก



B089 ปากกาเขียน CD สีน้ าเงิน ด้าม
B090 ปากกาเขียน CD สีแดง ด้าม
B091 ปากกาเขียน CD สีด า ด้าม
B092 กระดาษถ่ายเอกสาร 70 Gr. A5/500แผ่น รีม
B093 กระดาษ THERMALL 57*40 ม้วน
B094 กระดาษ THERMALL 80*80 ม้วน
B095 กระดาษ THERMALL 110*30 ม้วน
B096 แท่นตัดเทป ขนาดเล็ก อัน
B097 แท่นตัดเทป ขนาดใหญ่ อัน
B098 กระดาษกาวย่น ½ น้ิว ม้วน
B099 กระดาษกาวย่น 3 น้ิว ม้วน
B100 เทปกาว 2 หน้า แบบบาง ½ น้ิว 3M ม้วน
B101 เทปกาว 2 หน้า แบบบาง 1 น้ิว 3M ม้วน
B102 เทปผ้า 2น้ิว สีน้ าเงิน ม้วน
B103 เทปผ้า 1น้ิว สีน้ าเงิน ม้วน
B104 เทปผ้า 1น้ิว สีด า ม้วน
B105 เทปผ้า 1น้ิว สีแดง ม้วน
B106 เทปผ้า 1น้ิว สีเทา ม้วน
B107 เทปผ้า 2น้ิว สีแดง ม้วน
B108 เทปผ้า 2น้ิว สีด า ม้วน
B109 เทปโฟมสก็อต 3M 21มม.x3ม. ม้วน
B110 เทปใส 1 น้ิว แกนใหญ่ ขนาด 24 มม. X 36 หลา 3M ม้วน
B111 ดินสอ HB 2002 กล่อง
B112 ไม้บรรทัดพลาสติก 24 น้ิว แฟ้ม
B113 ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก 12 น้ิว อัน
B114 ไม้บรรทัดพลาสติก 12 น้ิว อัน
B115 ไม้บรรทัดพลาสติก 6 น้ิว อัน
B116 ถ่านอัคคาไลน์ 2A ก้อน
B117 ถ่านอัคคาไลน์ 3A ก้อน
B118 ถ่านอัคคาไลน์ 9V ก้อน



B119 ถ่านไฟฉายขนาด D พานาโซนิค Neo ก้อน
B120 ถ่านไฟฉายขนาด C พานาโซนิค Neo ก้อน
B121 ถ่าน CR2032 ก้อน
B122 ตรายางวันท่ีไทย ตัวเลขอารบิค อัน
B123 ตรายางวันท่ีไทย ตัวเลขไทย อัน
B124 สันรูดปก อัน
B125 สมุดปกแข็งสีน้ าเงินเล่มใหญ่ 26x37.5 ซม. 80 Gr. เล่ม
B126 สติกเกอร์กลมแปะ เภสัชยาใช้ภายนอก แพ็ค
B127 ซองเอนกประสงค์ 11 รู ขนาด A4 ตราช้าง แพ็ค
B128 ไฟฉายแสงสีขาว ม้วน
B129 แฟ้มตราช้างปกดูราพลาส 9330 เล่ม
B130 ฉากกันหนังสือ XL อัน
B131 เหล็กเสียบบิล Easy อัน
B132 แผ่นเคลือบบัตรขนาดเล็ก แพ็ค
B133 ซองพลาสติกใส บัตร 6x9.5 ซม. แพ็ค
B134 แท่นเสียบป้ายช่ือ แนวนอน A4 แบบสามเหล่ียม 2 หน้า อัน
B135 แท่นเสียบป้ายช่ือ แนวต้ัง A5 แบบสามเหล่ียม 2 หน้า อัน
B136 สติกเกอร์ใส PVC 53*70 cm. แผ่น
B137 สติกเกอร์ใส PVC 53*70 cm. สีส้ม แผ่น
B138 สติกเกอร์ใส PVC 53*70 cm. สีแดง แผ่น
B139 ซองเอกสารน้ าตาล ขยายข้าง มีครุฑ ซอง
B140 ด็อกเตอร์ ออเดอร์ เล่ม
B141 แบบฟอร์มปรอท เล่ม
B142 บัตร รพ. แพ็ค
B143 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ 65x122 CM. สีเหลือง แผ่น
B144 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ 65x122 CM. สีน้ าเงิน แผ่น
B145 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ 65x122 CM. สีขาว แผ่น
B146 กระดาษกาวย่น 2 น้ิว ม้วน
B147 กระดาษกาวย่น 1 น้ิว แผ่น
B148 สติกเกอร์กระดาษชนิดสะท้อนแสง สีเหลือง แผ่น



B149 สติกเกอร์กระดาษชนิดสะท้อนแสง สีแดง แผ่น
B150 สติกเกอร์กระดาษชนิดสะท้อนแสง สีเขียว แผ่น
B151 นาฬิกาจับเวลา กล่อง
B152 ผ้าหมึกพิมพ์ดีด อัน
B153 สมุดบันทึกมุมมัน สันห่วง สีม่วง เล่ม
B154 ลวดเย็บกระดาษ AROMA 23/13 กล่อง/เล็ก
B155 ลวดเย็บกระดาษ No.35 กล่อง/เล็ก
B156 กระดาษโปสเตอร์อ่อน 2 หน้า สีแดง แผ่น
B157 กระดาษโปสเตอร์อ่อน 2 หน้า สีเขียว แผ่น
B158 กระดาษโปสเตอร์อ่อน 2 หน้า สีฟ้า แผ่น
B159 กระดาษโปสเตอร์อ่อน 2 หน้า สีเหลือง แผ่น
B160 กระดาษโปสเตอร์อ่อน 2 หน้า สีชมพู แผ่น
B161 กระดาษฟริปชาร์ท ขนาด 80x100 ซม. แพ็ค
B162 ซองเอกสารน้ าตาลมีครุฑ C5 เน้ือ BA / 16.2x22.9 ซม. ซอง
B163 ตรายางหมึกในตัว อัน
B164 แฟ้มเจาะกระดาษ F4 มีล้ินแฟ้มโลหะ แฟ้ม
B165 แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง 210 PF สีส้ม แฟ้ม
B166 ถ่าน 27A    12V ก้อน
B167 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 Gr. สีเหลืองเข้ม รีม
B168 ซองเอกสารสีน้ าตาลมีครุฑ ขนาด A4/110G. ซอง
B169 กาว TOA ขวด
B170 เทปผ้า 1 น้ิว เขียว ม้วน
B171 ซองเอกสารสีน้ าตาล 9x12 ซอง
B172 กระดาษถ่ายเอกสารA4 Delight 70 แกรม รีม


