รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดกระดาษโรเนียว
กระดาษโรเนียว 34 K ยาว (300 ผ.)
กระดาษโรเนียว 34 K ยาว (500 ผ.)
กระดาษโรเนียว 34 K A4 (300 ผ.)
กระดาษโรเนียว 34 K A4 (500 ผ.)
กระดาษโรเนียว 32 K ยาว (300 ผ.)
กระดาษโรเนียว 32 K A4 (300 ผ.)
โรเนียวปรุ๊ฟ นอก AA ยาว (300 ผ.)
โรเนียวปรุ๊ฟ นอก AA ยาว (500 ผ.)
โรเนียวปรุ๊ฟ นอก AA A4 (300 ผ.)
โรเนียวปรุ๊ฟ นอก AA A4 (500 ผ.)
โรเนียวปรุ๊ฟ A85 / 75 ยาว (300 ผ.)
โรเนียวปรุ๊ฟ A85 / 75 A4 (300 ผ.)
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ราคา

รายการสินค้ า
หมวดกระดาษปก,โรเนียวสี

สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
รี มละ 145.รี มละ 95.รี มละ 140.สอบถามราคา
สอบถามราคา

หมวดกระดาษไข
กระดาษไขโรเนียว Daito (ไดโต้ )
กระดาษไขดิจิตอล รุ่นต่างๆ

กระดาษปกสียาว 120 แกรม (180 แผ่น)
กระดาษปกสี A4 120 แกรม (180 แผ่น)
กระดาษปกสี A4 150 แกรม (180 แผ่น)
กระดาษปกสี A4 180 แกรม (100 แผ่น)

ห่อละ
ห่อละ
ห่อละ
ห่อละ

165.120.190.185.-

หมวดกระดาษพิมพ์ ครุฑ,บันทึก
กระดาษพิมพ์ดีด ยาว
กระดาษพิมพ์ดีด A4
กระดาษครุฑ ยาว
กระดาษครุฑ A4
กระดาษบันทึก ยาว
กระดาษบันทึก A4

(อย่างดี)
(อย่างดี)
(อย่างดี)
(อย่างดี)
(300 แผ่น)
(300 แผ่น)

สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา

หมวดกระดาษชาร์ ท,โปสเตอร์
กระดาษชาร์ ทขาว (แผ่นเล็ก)
กระดาษชาร์ ทสี (แผ่นใหญ่)
กระดาษชาร์ ทขาว 450 แกรม
กระดาษโปสเตอร์ สี หน้ าเดียว
กระดาษโปสเตอร์ สี หน้ าเดียว นอก
กระดาษโปสเตอร์ สี 2 หน้ า หนา
กระดาษโปสเตอร์ แข็ง (A)
กระดาษสะท้ อนแสง บาง
กระดาษสะท้ อนแสง แข็ง
กระดาษอาร์ ตมัน สี
สติกเกอร์ โปสเตอร์ สขี าว
สติกเกอร์ โปสเตอร์ สี และสะท้ อนแสง
สติกเกอร์ PVC ใส หลังเหลือง
สติกเกอร์ PVC ใส, ขาว โกดัก
สติกเกอร์ PVC สีธรรมดา โกดัก
สติกเกอร์ PVC เลเซอร์ โกดัก

สอบถามราคา
สอบถามราคา

หมวดกระดาษถ่ ายเอกสาร
A4 70 แกรม (500 แผ่น FUJI)
สอบถามราคา
A4 70 แกรม (500 แผ่น Smartist)
ห่อละ 110.A4 70 แกรม (500 แผ่น Q ส้ ม)
ห่อละ 125.A4 70 แกรม (Quality, Idea Max)
ห่อละ 125 / 125.A4 70 แกรม (500 แผ่น So Good)
สอบถามราคา
A4 70 แกรม (500 แผ่น Peacock)
สอบถามราคา
A4 80 แกรม (500 แผ่น FUJI)
สอบถามราคา
A4 80 แกรม (Double A,Idea Work)
ห่อละ 140.A4 80 แกรม (500 แผ่น IQ ชมพู)
สอบถามราคา
F4 70 แกรม (500 แผ่น Quality)
ห่อละ 165.F4 80 แกรม (500 แผ่น Double A)
ห่อละ 180.B4 70 แกรม (500 แผ่น Quality)
ห่อละ 185.B5 70 แกรม (500 แผ่น Quality)
ห่อละ 95.A3 70 แกรม (300 แผ่น แสงฟ้า)
สอบถามราคา
A3 70 แกรม (500 แผ่น Quality)
ห่อละ 235.A3 80 แกรม (300 แผ่น แสงฟ้า)
สอบถามราคา
A3 80 แกรม (500 แผ่น Double A)
ห่อละ 290.-

ราคา

แผ่นละ 6.แผ่นละ 9.แผ่นละ 20.แผ่นละ 5.แผ่นละ 12.แผ่นละ 7.แผ่นละ 12.สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
แผ่นละ 15.แผ่นละ 28.แผ่นละ 17.แผ่นละ 35.แผ่นละ 38.แผ่นละ 48.-

หมวดกระดาษสอบ,คาตอบ
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กระดาษสอบF ต.2 ก
(250 แผ่น)
คาตอบ 60 ข้ อ(200ผ.) (มีแผ่นตรวจ)
คาตอบ 80 ข้ อ(200ผ.) (มีแผ่นตรวจ)
คาตอบ 100,120 ข้ อ
”

ห่อละ
ห่อละ
ห่อละ
ห่อละ

80.25.28.45.-

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดกระดาษอื่น ๆ
กระดาษปรุ๊ฟ (แผ่นใหญ่)
กระดาษปอนด์ขาว
กระดาษปอนด์ขาว หนา
กระดาษสีน ้าตาลห่อพัสดุ (อย่างหนา)
กระดาษห่อของขวัญ
กระดาษห่อของขวัญ (อย่างมัน)
กระดาษห่อของขวัญ (ฟรอยด์)
กระดาษแก้ วขุน่ (ว่าว )
กระดาษย่น หน้ าเดียว
กระดาษย่น 2 หน้ า
กระดาษฟลอร่าเทป (20 หลา)
กระดาษฟลอร่าเทป (30 หลา)
กระดาษคานวณ 2 ¼ นิ ้ว ปอนด์
กระดาษเทอร์ มอล 80x80 มม.
กระดาษแฟกซ์ แกน 1 นิ ้ว, 1 ซม.(ดี)
กระดาษอลูมเิ นียม (อังกฤษ)
กระดาษลูกฟูก สีเรี ยบ
กระดาษน ้าตาล A4 (50 แผ่น)
กระดาษลาย A4 กลิน่ หอม (50 แผ่น)
กระดาษสา บาง สีพื ้น
กระดาษสา บาง ลายสก็อต
กระดาษสา หนา สีตา่ งๆ
กระดาษลายอื่น ๆ
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ราคา

รายการสินค้ า
หมวดแฟ้ ม (ต่ อ)
แฟ้มพลาสติก 4 ห่วง A4 SU-410
แฟ้มเจาะพลาสติก ลายแฟนซี
แฟ้มแขวน ตราช้ าง สีเขียวและคละสี
แฟ้มอ่อน 500g. คลิปพลาสติก(คละสี)
แฟ้มเสนอเซ็น (อย่างดี)
แฟ้มสันหลุด
แฟ้มสอด พลาสติกใส A4 (คละสี)
แฟ้มสอด พลาสติกใส F4 (คละสี)
แฟ้มซอง 1 กระดุม A4
แฟ้มซอง 1 กระดุม F4
แฟ้มผลงาน 10 ไส้ โชว์ปก A4 SU110
แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราม้ า (332)
แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้ าง (444 A4)
แฟ้มโชว์เอกสาร A4 ตราช้ าง (231)
แฟ้มโชว์เอกสาร A4 221VB
แฟ้มโชว์เอกสาร A4 10 ไส้ (SU115)
แฟ้มโชว์เอกสาร A4 10 ไส้ (H013)
แฟ้มโชว์เอกสาร A4 (PR-536)
แฟ้มคลิบบอร์ ด ยาว มีฝา (ปกหนัง)
แฟ้มคลิบบอร์ ด ยาว ไม่มีฝา (ปกหนัง)
แฟ้มคลิบบอร์ ด ยาว ไม่มีฝา (พลาสติก)
แฟ้มคลิบบอร์ ด A4 ไม่มีฝา (ปกหนัง)
แฟ้มคลิบบอร์ ด A4 ไม่มีฝา (พลาสติก)
แฟ้มคลิบบอร์ ด A4 มีฝา (ปกหนัง)
แฟ้มคลิบบอร์ ด A5 ปกหนัง
แฟ้มรุ่นอื่น ๆ

แผ่นละ 4.แผ่นละ 5.แผ่นละ 9.แผ่นละ 5.แผ่นละ 4.แผ่นละ 4.แผ่นละ 8.แผ่นละ 3.แผ่นละ 4.แผ่นละ 8.ม้ วนละ 20.ม้ วนละ 24.ม้ วนละ 14.ม้ วนละ 75.ม้ วนละ 65.แผ่นละ 9.แผ่นละ 28.ห่อละ 50.ห่อละ 110.แผ่นละ 14.แผ่นละ 15.แผ่นละ 18.โทรสอบถาม

หมวดแฟ้ ม
แฟ้มเจาะ สัน 3 นิ ้ว ตราช้ าง (120F/A4)
แฟ้มเจาะ สัน 3 นิ ้ว ตราม้ า (403F)
แฟ้มเจาะ สัน 3 นิ ้ว ตราช้ าง (115F)
แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ ้ว ตราช้ าง (125F/A4)
แฟ้มเจาะ สัน 2 นิ ้ว ตราม้ า (425F)
แฟ้มเจาะ สัน 1 นิ ้ว ตราช้ าง (221)
แฟ้มเจาะ สัน 1 นิ ้ว ตราม้ า (925)
แฟ้มหนีบ สัน 1 นิ ้ว ตราช้ าง (591)
แฟ้มหนีบ สัน 1 นิ ้ว ตราม้ า (725)
แฟ้มหนีบ A4 SU 602A

เล่มละ 100.เล่มละ 90.เล่มละ 80.เล่มละ 100.เล่มละ 95.เล่มละ 65.เล่มละ 70.เล่มละ 62.เล่มละ 62.เล่มละ 48.-

ราคา
เล่มละ 85.สอบถามราคา
เล่มละ 20.เล่มละ 12.เล่มละ 190.สอบถามราคา
เล่มละ 5.เล่มละ 6.เล่มละ 12.เล่มละ 14.เล่มละ 35.เล่มละ 120.เล่มละ 135.เล่มละ 120.เล่มละ 75.เล่มละ 44.เล่มละ 40.สอบถามราคา
เล่มละ 80.เล่มละ 70.เล่มละ 40.เล่มละ 60.เล่มละ 35.เล่มละ 75.เล่มละ 48.โทรสอบถาม

หมวดเครื่องเย็บ,เครื่องยิง
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เครื่ องเย็บ เบอร์ 10 MAX
เครื่ องเย็บ เบอร์ 10 เอลเฟ่ น
เครื่ องเย็บ เบอร์ 10 ม้ า
เครื่ องเย็บ เบอร์ 50 MAX (พร้ อมที่ถอน)
เครื่ องเย็บ เบอร์ 10 (ใส่ลวด 2 แถว)
เครื่ องเย็บ เบอร์ 50 MAX(ใช้ ลวด#3,35)
เครื่ องเย็บ MAX HD-88

ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

88.38.60.440.195.420.420.-

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
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รายการสินค้ า
หมวดเครื่องเย็บ,เครื่องเย็บ(ต่ อ)

ราคา

รายการสินค้ า
หมวดเครื่ องเจาะรู (ต่ อ)

เครื่ องยิง SDI 1240
เครื่ องยิง ตราช้ าง TS-13H
เครื่ องยิง MAX TG-H
เครื่ องยิง MAX TG-D
เครื่ องยิง MAX TG-A
เครื่ องเย็บ และเครื่ องยิง รุ่นอืน่ ๆ

สอบถามราคา
ตัวละ 840.ตัวละ 670.ตัวละ 1,700.ตัวละ 2,000.สอบถามราคา

เครื่ องเจาะตาไก่ TOTO
เครื่ องเจาะรู กลาง ช้ าง DP600
เครื่ องเจาะรู ใหญ่ SDI 0826
เครื่ องเจาะรู ใหญ่ PS 700
เครื่ องเจาะรู ใหญ่ PS 800
เครื่ องเจาะรู ใหญ่ NIVO #70
เครื่ องเจาะรู ใหญ่ Delta
เครื่ องเจาะรู รุ่นอื่น ๆ

หมวดลวดเย็บ,ลวดยิง
ลวดเย็บ เบอร์ 10 ตราช้ าง
ลวดเย็บ เบอร์ 10 MAX
ลวดเย็บ เบอร์ 35 MAX
ลวดเย็บ เบอร์ 3 MAX
ลวดเย็บ เบอร์ 8 MAX
ลวดเย็บ เบอร์ 1 MAX
ลวดยิง เบอร์ T3-10M MAX
ลวดยิง เบอร์ T3-13M MAX
ลวดยิง AROMA 23/15
ลวดยิง MAX 23/15
ที่ถอนลวด ก้ ามปู (ESY)
ที่ถอนลวด แบบช้ อน
ที่ถอนลวด ตัวเหล็ก (อย่างดี)

กล่องละ 7.กล่องละ 9.กล่องละ 15.กล่องละ 22.กล่องละ 18.กล่องละ 155.กล่องละ 60.กล่องละ 90.กล่องละ 75.กล่องละ 165.อันละ 15.สอบถามราคา
อันละ 78.-

คลิบดา เบอร์ 108
คลิบดา เบอร์ 109
คลิบดา เบอร์ 110
คลิบดา เบอร์ 111
คลิบดา เบอร์ 112
คลิบขาว เล็ก (เบอร์ 5)
คลิบขาว กลาง (เบอร์ 3)
คลิบขาว ใหญ่ (เบอร์ 1)

โหลละ
โหลละ
โหลละ
โหลละ
โหลละ
โหลละ
โหลละ
โหลละ

70.50.40.30.20.36.48.96.-

หมวดปากกา

สอบถามราคา
ม้ วนละ 65.ม้ วนละ 38.ตลับละ 225.ตลับละ 360.ตลับละ 125.ม้ วนละ 45.ม้ วนละ 95.โทรสอบถาม

หมวดเครื่ องเจาะรู
เครื่ องเจาะรู (รูเดียว) US
เครื่ องเจาะรู (รูเดียว) E’SY
เครื่ องเจาะรู (สองรู) Elfen

สอบถามราคา
อันละ 175.อันละ 360.อันละ 250.อันละ 300.อันละ 275.อันละ 1,150.โทรสอบถาม

หมวดคลิบดา,ขาว

หมวดผ้ าพิมพ์ ดีด
ผ้ าพิมพ์ดดี พิลแิ กน แท้ (แกนคู)่
ผ้ าพิมพ์ดดี แกนคู่ เบอร์ 1 ตราม้ า
ผ้ าพิมพ์เครื่ องคานวณ ดา-แดง ทีอาร์
ผ้ าพิมพ์ดดี FUJISU DL3800
ผ้ าพิมพ์ดดี Comax LQ2170
ผ้ าพิมพ์ดดี Comax LQ300/800
Refill Comax LQ300/800
ผ้ าพิมพ์ดดี ไฟฟ้า Epson ERC
ผ้ าพิมพ์ดดี ไฟฟ้า รุ่นอื่น ๆ

ราคา

อันละ 40.อันละ 40.อันละ 70.Page 3 of 13

ปากกาลูกลืน่ แบบกด
ปากกาลูกลืน่ แลนเซอร์ คลิก
ปากกาลูกลืน่ 0.5, Goldpoint
ปากกาเมจิก ไพล๊ อต ด้ ามเดีย่ ว
ปากกานิจิ ปากตัด
ปากกาเข็ม ลีเพน
ปากกาเข็ม ยูนิพิน
ปากกาเคมี TEX หัวเดียว
ปากกาเคมี ตราม้ า 2 หัว
ปากกาเคมี ไพล็อต หัวเดียว
ปากกาไวท์บอร์ ด TEX
ปากกาไวท์บอร์ ด ไพล็อต
ปากกาเน้ นข้ อความ (มีหลายราคา)
ปากกาเน้ นข้ อความ สเต็ดเลอร์
ปากกาเน้ นข้ อความ เฟเบอร์
ปากกาเขียนแผ่นใสชุด สเต็ดเลอร์

ด้ ามละ 4.ด้ ามละ 5.ด้ ามละ 6.ด้ ามละ 8.ด้ ามละ 24.ด้ ามละ 28.ด้ ามละ 25.ด้ ามละ 14.ด้ ามละ 15.ด้ ามละ 20.ด้ ามละ 20.ด้ ามละ 25.สอบถามราคา
ด้ ามละ 40.ชุดละ 40.ชุดละ 250.-

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดปากกา (ต่ อ)
ปากกาเขียนแผ่นใส เฟเบอร์
ปากกาเขียนผ้ า เขียน CD ซากุระ
ปากกาเขียนแผ่น CD QUANTUM
ปากกาเพ้ น ด้ ามเล็ก UNI, ZIG
ปากกาเพ้ น ด้ ามกลาง UNI, ZIG
ปากกาเพ้ น ด้ ามใหญ่ ปากตัด UNI
ปากการุ่นอื่น ๆ
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ราคา

รายการสินค้ า
หมวดยางลบ (ต่ อ)

หมวดดินสอ
ดินสอดา แฟนซี
ดินสอดา สเต็ดเลอร์ ,ม้ า,มาสเตอร์ อาร์ ต
ดินสอดา ตราม้ า, พีลแิ กน
ดินสอเขียนแบบ จีน, ม้ า, สเต็ดเล่อร์
ดินสอเขียนแบบ สเต็ดเลอร์ ด้ ามแดง
ดินสอเขียนแบบ สเต็ดเลอร์ ด้ ามน ้าเงิน
ดินสอเขียนแบบ สเต็ดเลอร์ 6B,EE
ดินสอเขียนแบบ มาสเตอร์ อาร์ ต
ดินสอกด อย่างดี เปเปอร์ เมท
ดินสอกด รอตริง (รุ่นใหม่มีของแถม)
ดินสอกด ควอนตัม้
ดินสออื่นๆ

ยางลบดินสอ ก้ อนกลาง
ยางลบดินสอ สเต็ดเลอร์/พีลแิ กน/เฟเบอร์
ยางลบดินสอครึ่งหมึกดินสอ สเต็ดเลอร์
ยางลบหมึก ก้ อนกลม
ยางลบหมึก มีแปรงปั ด
ยางลบหมึก กลม พีลแิ กน
ยางลบพิมพ์ดดี ชนิดแท่ง

ด้ ามละ 44.ด้ ามละ 65.ด้ ามละ 30.ด้ ามละ 75.ด้ ามละ 85.ด้ ามละ 190.โทรสอบถาม

ไม้ บรรทัดใส ใส่ถงุ
ไม้ บรรทัดหนา
ไม้ บรรทัดหนาลาย, PVC ใส
ไม้ บรรทัด PVC หนา
ไม้ โปร
ไม้ บรรทัดเหล็ก 12 นิ ้ว อย่างหนา
ไม้ บรรทัดเหล็ก 18 นิ ้ว อย่างหนา
ไม้ บรรทัดเหล็ก 24 นิ ้ว อย่างหนา
ไม้ บรรทัดเหล็ก 1 เมตร อย่างหนา
ไม้ บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ ้ว คาดสี
ไม้ ทีเลือ่ น 60 ซม. TOTO
ไม้ ที ขอบขาว 60 ซม.
ไม้ ที ขอบขาว 90 ซม.
ไม้ ที ขอบขาว 105 ซม.
ไม้ ที ขอบขาว 120 ซม.
ไม้ ที พลาสติกใส 60 ซม.
ไม้ สเกลพับ INCA
ไม้ สเกล (สามเหลีย่ ม) INCA

แท่งละ 3.แท่งละ 3.แท่งละ 4.แท่งละ 6.แท่งละ 20.แท่งละ 25.แท่งละ 30.แท่งละ
แท่งละ
แท่งละ
แท่งละ 85.โทรสอบถาม
แท่งละ 12.ขวดละ 12.แท่งละ
แท่งละ 70.แท่งละ 80.ขวดละ 100.แท่งละ 50.แท่งละ 40.ขวดละ 62.ขวดละ 82.ขวดละ 60.-

อันละ 3.อันละ 4.อันละ 4.อันละ 6.อันละ 3.อันละ 20.อันละ 70.อันละ 80.อันละ 235.อันละ 28.อันละ 350.อันละ 72.สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
อันละ 98.อันละ 240.อันละ 95.-

หมวดกาว

หมวดยางลบ
ยางลบดินสอ

ก้ อนละ 4.ก้ อนละ 5.ก้ อนละ 14.สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา

หมวดไม้ บรรทัด,ไม้ ที

หมวดยาลบคาผิด,
ยาลบคาผิด แท่ง (อย่างถูก)
ยาลบคาผิด ชนิดขวด (อย่างถูก)
ยาลบคาผิด ตราม้ า
ยาลบคาผิด เพนเทล แท่งเล็ก
ยาลบคาผิด เพนเทล แท่งใหญ่
ยาลบคาผิด เพนเทล แบบขวด
ยาลบคาผิด ตราช้ าง
ยาลบคาผิด ควอนตัม้
ยาลบคาผิด ลิควิดเปเปอร์ แท่งเล็ก
ยาลบคาผิด ลิควิดเปเปอร์ แท่งใหญ่
ยาลบคาผิด เปเปอร์ เมท ขวดคู่

ราคา
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กาว TOA 32 ออนซ์
กาว TOA 16 ออนซ์
กาว TOA 8 ออนซ์
กาว TOA 4 ออนซ์
กาวลาเท็กซ์ 4 ออนซ์ ตราสิงห์เขียว,สมอ
กาวลาเท็กซ์ ขวดแบน ตราหมี
กาวลาเท็กซ์ สเนล 8oz.

ขวดละ
ขวดละ
ขวดละ
ขวดละ
ขวดละ
ขวดละ
ขวดละ

75.45.30.18.8.5.40.-

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดกาว (ต่ อ)
กาวน ้า มีพาย 5 ออนซ์ MTP
กาวน ้า แท่งสัน้ ตราม้ า
กาวน ้า แท่งยาว ตราม้ า
กาวน ้า แท่งยาว UHU 50 ml (อย่างดี)
กาวน ้า ชนิดเติม ขวดใหญ่
กาวยาง UHU หลอดใหญ่ 125 ml.
กาวสติก UHU 8 กรัม
กาวสติก UHU 21 กรัม
กาวสติก UHU 40 กรัม
กาวยางหลอด
กาวสเปรย์ 3M # 77 16 Oz.
กาวสเปรย์ 3M # 77 20 Oz.
กาวตราช้ าง เคนจิ
กาวร้ อน

ศรีพงษ์กรุ๊ป โทร.055-444777, 088-4321-900

ราคา

รายการสินค้ า
หมวดเทปกาว (ต่ อ)
กระดาษกาวย่น 2” (18 หลา)
กระดาษกาวย่น 2” (24 หลา)
กระดาษกาวย่น 3” (18 หลา)
กระดาษกาวย่น 3” (24 หลา)
กระดาษกาวย่นสี 1”
กระดาษกาวย่นสี 1.5”
กระดาษกาวย่นสี 2”
กระดาษกาว ไม่ใช้ น ้า 1.5”
กระดาษกาว ไม่ใช้ น ้า 2”
เทปกาว OPP ติดกล่อง 1.5” (45 หลา)
เทปกาว OPP ติดกล่อง 2” (30 หลา)
เทปกาว OPP ติดกล่อง 2” (100 หลา)
กระดาษกาวสีน ้าตาล 1” (ใช้ น ้า)
กระดาษกาวสีน ้าตาล 1.5” (ใช้ น ้า)
กระดาษกาวสีน ้าตาล 2” (ใช้ น ้า)
สก็อตเทปใส ½” หลุยส์,ยูนิ ม้ วนใหญ่
สก็อตเทปใส ¾” หลุยส์,ยูนิ ม้ วนใหญ่
สก็อตเทปใส 1” หลุยส์,ยูนิ ม้ วนใหญ่
สก็อตเทปใส ½” NUVO
สก็อตเทปใส 1” NUVO
แลคซีน 1” (อย่างดี)
แลคซีน 1.5” (อย่างดี)
แลคซีน 2” (อย่างดี)
แลคซีน 2.5” (อย่างดี)
แลคซีน 3” (อย่างดี)
เทปกาวชนิดอื่นๆ

ขวดละ 15.แท่งละ 12.แท่งละ 15.แท่งละ 45.ขวดละ 36.หลอดละ 175.แท่งละ 45.แท่งละ 90.แท่งละ 125.หลอดละ 25.ก/ป ละ 435.ก/ป ละ 540.หลอดละ 28.ขวดละ 35.-

หมวดเทปกาว 2 หน้ า
เทปกาว 2 หน้ า 3M 5 เมตร
เทปกาว 2 หน้ า 3M 3 เมตร
เทปกาว 2 หน้ า 3M 1 เมตร
เทปกาว 2 หน้ า 3M 60 ซม.
เทปกาว 2 หน้ า 3M 35 ซม.
เทปกาว 2 หน้ า 3M ม้ วนใหญ่
เทปกาว 2 หน้ า อย่างบาง 6 มม.
เทปกาว 2 หน้ า อย่างบาง 1/2 นิ ้ว
เทปกาว 2 หน้ า อย่างบาง 3/4 นิ ้ว
เทปกาว 2 หน้ า อย่างบาง 1 นิ ้ว
เทปกาว 2 หน้ า TOV 5 เมตร
เทปกาว 2 หน้ า TOV 3 เมตร
เทปกาว 2 หน้ า TOV 1 เมตร
เทปกาว 2 หน้ า ชนิดอื่น ๆ

ม้ วนละ 270.ม้ วนละ 170.ม้ วนละ 60.ม้ วนละ 38.ม้ วนละ 25.สอบถามราคา
ม้ วนละ 9.ม้ วนละ 14.ม้ วนละ 19.ม้ วนละ 25.ม้ วนละ 150.ม้ วนละ 100.ม้ วนละ 40.โทรสอบถาม

1”
1”
1.5”
1.5”

(18 หลา)
(24 หลา)
(18 หลา)
(24 หลา)

ม้ วนละ
ม้ วนละ
ม้ วนละ
ม้ วนละ

ม้ วนละ 35.ม้ วนละ 50.ม้ วนละ 48.ม้ วนละ 75.ม้ วนละ 28.ม้ วนละ 38.ม้ วนละ 52.ม้ วนละ 32.ม้ วนละ 40.ม้ วนละ 20.ม้ วนละ 17.ม้ วนละ 45.ม้ วนละ 17.ม้ วนละ 30.ม้ วนละ 40.ม้ วนละ 22/24.ม้ วนละ 35/36.ม้ วนละ 44/48.ม้ วนละ 12.ม้ วนละ 22.ม้ วนละ 20.ม้ วนละ 30.ม้ วนละ 40.ม้ วนละ 45.ม้ วนละ 60.โทรสอบถาม

หมวดสี

หมวดเทปกาว
กระดาษกาวย่น
กระดาษกาวย่น
กระดาษกาวย่น
กระดาษกาวย่น

ราคา
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สีเทียน 12 สี กล่องเล็ก
สีเทียน 12 สี กล่องเหลือง Fancy
สีเทียน 12 สี ตราม้ า
สีเทียน 12 สี มาสเตอร์ อาร์ ต
สีเทียน 12 สี กล่องใหญ่ สเต็ดเลอร์
สีเทียน 12 สี ซูเปอร์ จมั โบ้ มาสเตอร์ อาร์ ต
สีเทียนแท่งใหญ่ ซากุระ

กล่องละ 10.กล่องละ 20.กล่องละ 18.กล่องละ 19.กล่องละ 40.กล่องละ 75.สอบถามราคา

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดสี (ต่ อ)
สีไม้ สนั ้ 12 สี เอลเฟ่ น
สีไม้ ยาว 12 สี เปเปอร์ เมท
สีไม้ สนั ้ 12 สี ตราม้ า
สีไม้ สนั ้ 12 สี มาสเตอร์ อาร์ ต
สีไม้ ยาว 12 สี ตราม้ า
สีไม้ ยาว 12 สี มาสเตอร์ อาร์ ต
สีไม้ ยาว 12 สี คอลลีน
สีไม้ ยาว 24 สี ตราม้ า
สีไม้ ยาว 24 สี คอลลีน
สีเมจิก 12 สี ชุดเล็ก
สีเมจิก 12 สี ตราม้ า
สีเมจิก 12 สี 2 หัว กระเป๋ าหิ ้ว ตราม้ า
สีสะท้ อนแสง เรนาซองซ์ 15 cc.
สีสะท้ อนแสง เรนาซองซ์ 30 cc.
สีสะท้ อนแสง เรนาซองซ์ 60 cc.
สีสะท้ อนแสง เรนาซองซ์ 120 cc.
สีสะท้ อนแสง เรนาซองซ์ 240 cc.
สีน ้า 12 สี ตราม้ า (ใหม่)
สีโปสเตอร์ ชุด จิตรกรน้ อย
สีโปสเตอร์ ชดุ 6 สี ST
สีโปสเตอร์ TOTO 15 ml
สีโปสเตอร์ TOTO 30 ml
สีโปสเตอร์ TOTO 60 ml
สีโปสเตอร์ TOTO 120 ml
สีชอล์ค 12 สี เพนเทล
สีชอล์ค 16 สี เพนเทล
สีชอล์ค 25 สี เพนเทล
สีชอล์ค 36 สี เพนเทล
สีสเปรย์ 400 cc. สีตา่ งๆ ATM
สีสเปรย์ 400 cc. สีเงิน, สีทอง
สีสเปรย์ 400 cc. แลกเกอร์
สีพลาสติก ½ ไปน์ ทุกสี TORA
สีพลาสติก ¼ ก/ล. สีขาว TORA
สีพลาสติก ¼ ก/ล. แม่สี

ศรีพงษ์กรุ๊ป โทร.055-444777, 088-4321-900

ราคา

รายการสินค้ า
หมวดสี (ต่ อ)

กล่องละ 22.สอบถามราคา
กล่องละ 35.กล่องละ 35.กล่องละ 62.กล่องละ 65.กล่องละ 75.สอบถามราคา
กล่องละ 150.ชุดละ 24.ชุดละ 45.กล่องละ 140.ขวดละ 19.ขวดละ 30.ขวดละ 60.ขวดละ 100.ขวดละ 175.กล่องละ 45.กล่องละ 100.ชุดละ 80.ขวดละ 17.ขวดละ 30.ขวดละ 55.ขวดละ 105.กล่องละ 58.กล่องละ 72.กล่องละ 120.กล่องละ 175.ก/ป ละ 70.ก/ป ละ 90.ก/ป ละ 70.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม

สีพลาสติก 1 ก/ล. สีขาว
สีพลาสติก 1 ก/ล. สีตา่ งๆ
สีพลาสติก สีขาว ถังใหญ่
สีน ้ามัน กระป๋ องเล็ก
สีน ้ามัน ¼ ก/ล. ทุกสี
สีน ้ามัน 1 ก/ล. ทุกสี
ทินเนอร์ ชนิดขวด
ทินเนอร์ ชนิดแกลลอน
น ้ามันสน ชนิดขวด
น ้ามันสน ชนิดแกลลอน
สีน ้า ชนิดหลอด คอทแมน
สีน ้ามัน ชนิดหลอด วินตัน้
สีสกรี น รวมทังอุ
้ ปกรณ์ทงหมด
ั้
สีชนิดอื่นๆ

ราคา
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
ขวดละ 70.โทรสอบถาม
ขวดละ 75.โทรสอบถาม
หลอดละ 180.หลอดละ 120.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม

หมวดคัตเตอร์ และกรรไกร
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คัตเตอร์ เล็ก พลาสติก
คัตเตอร์ เล็ก พลาสติก ตราม้ า
คัตเตอร์ เล็ก เหล็ก ตราช้ าง
คัตเตอร์ เล็ก เหล็ก ตราม้ า (แถมใบ)
คัตเตอร์ เล็ก อย่างดี OLFA
คัตเตอร์ ใหญ่ พลาสติก ตราม้ า
คัตเตอร์ ใหญ่ เหล็ก MESA
คัตเตอร์ ใหญ่ อย่างดี OLFA
ใบคัตเตอร์ เล็ก A-100 (แพ็ค 6 ใบ)
ใบคัตเตอร์ ใหญ่ L-150 (แพ็ค 6 ใบ)
ใบคัตเตอร์ เล็ก 45 องศา OLFA
ใบคัตเตอร์ เล็ก 30 องศา OLFA
ใบคัตเตอร์ ใหญ่ อย่างดี OLF
ใบคัตเตอร์ เล็ก MESA 30/45 องศา
ใบคัตเตอร์ ใหญ่ MESA 30/45 องศา
มีดคว้ าน ด้ ามแดง
มีดคว้ าน TOMBO
กรรไกรเล็ก ปลายแหลม, ปลายมน
กรรไกรกลาง 7 นิ ้ว KTV

อันละ 10.อันละ 15.อันละ 28.อันละ 45.อันละ 70.อันละ 24.อันละ 55.อันละ 360.แพ็คละ 8.แพ็คละ 15.แพ็คละ 58.แพ็คละ 65.แพ็คละ 155.แพ็คละ 18.แพ็คละ 25.อันละ 12.อันละ 14.อันละ 6.อันละ 60.-

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดคัตเตอร์ และกรรไกร (ต่ อ)
กรรไกรใหญ่ 8 นิ ้ว KTV
กรรไกรใหญ่ 9 นิ ้ว KTV
กรรไกรใหญ่ 10 นิ ้ว กระต่าย
กรรไกรซิกแซก 5.5 นิ ้ว AAA
กรรไกรซิกแซกใหญ่ Delta
กรรไกรซิกแซก (เปลีย่ นลายได้ 3 แบบ)
คัตเตอร์ และกรรไกร รุ่นอื่น ๆ

ศรีพงษ์กรุ๊ป โทร.055-444777, 088-4321-900

ราคา

รายการสินค้ า
หมวดหมึก (ต่ อ)
หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ ด ไพล็อต
หมึกอินเดียอิงค์ สีดา 20ml
หมึกอินเดียอิงค์ สีอื่นๆ
หมึกถ่ายเอกสาร ชาร์ ป
หมึกถ่ายเอกสารยี่ห้ออื่น ๆ
หมึกเติมเครื่ องตีเบอร์
หมึกอิงค์เจ็ท ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
หมึกเลเซอร์ (โทนเนอร์ ) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
หมึกเติมอิงค์เจ็ท มีหลายยี่ห้อ
(มีหมึกเติม และทังตลั
้ บ)

อันละ 72.อันละ 90.อันละ 175.อันละ 40.อันละ 650.ชุดละ 100.โทรสอบถาม

หมวดกระดาษคาร์ บอน
กระดาษคาร์ บอน ตราม้ า สีน ้าเงิน
กระดาษคาร์ บอน ตราม้ า สีดา
กระดาษคาร์ บอน Embassy
กระดาษคาร์ บอน Embassy (อย่างดี)
กระดาษคาร์ บอน ตราเพชร (อย่างดี)
กระดาษคาร์ บอน ยี่ห้ออื่น ๆ

กล่องละ 190.กล่องละ 175.กล่องละ 155.กล่องละ 240.กล่องละ 300.โทรสอบถาม

สมุดปกอ่อน ปกพลาสติก
สมุดปกอ่อน 40 แผ่น เต็ม (อย่างดี)
สมุดปกอ่อน 80 แผ่น เต็ม (อย่างดี)
สมุดปกแข็ง 100 แผ่น เต็ม (อย่างดี)
สมุดปกอ่อน 80 แผ่น ตาราง (อย่างดี)
สมุดปกอ่อน 40 แผ่น ตาราง (อย่างดี)
สมุดเบอร์ 2/60 (อย่างดี)
สมุดเบอร์ 2/80
สมุดเบอร์ 2 ปกพลาสติก แฟนซี
สมุดเบอร์ 2 หนา (อย่างดี)
สมุดเบอร์ 2 ปกเคลือบพลาสติก
สมุดเบอร์ 5/100 มุมผ้ า
สมุดเบอร์ 5/100 มุมมัน ตราช้ าง
สมุดเบอร์ 4/80
สมุดเบอร์ 4 ปกเคลือบพลาสติก
สมุดเบอร์ 4/100 มุมมัน (อย่างดี)
สมุดเบอร์ 4/200 มุมมัน (อย่างดี)
สมุดเบอร์ 5/100 มุมมัน (อย่างดี)
สมุดรุ่นอื่น ๆ

50 ซองละ 42.50ซองละ 150.50ซองละ 150.50ซองละ 200.50ซองละ 200.50ซองละ 300.50ซองละ 300.50ซองละ 350.-

หมวดหมึก
หมึกโรเนียว ไดโต้ เบอร์ 10
หมึกโรเนียว RICOH
หมึกโรเนียว GESTETNER
หมึกโรเนียว ดิจิตอล Riso, RICOH
หมึกโรเนียว ดิจิตอล ยี่ห้ออื่นๆ
หมึกเติมแท่นประทับ ตราม้ า
หมึกเติมแท่นประทับ ไทย ไท
หมึกเติมปากกาหมึกซึม ไพล็อต
หมึกเติมปากกาหมึกซึม ควิ ้ง
หมึกเติมปากกาเคมี ไพล็อต

โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
ขวดละ 14.ขวดละ 125.ขวดละ 28.ขวดละ 220.ขวดละ 45.-

ขวดละ 85.ขวดละ 24.ขวดละ 28.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม

หมวดสมุด

หมวดซอง
ซองขาว พับ 4 (อย่างดี)
ซองขาวและน ้าตาล พับ 2 ไม่มีครุฑ
ซองขาวและน ้าตาล พับ 2 ครุฑ
ซองน ้าตาล A4 อย่างดี
ซองน ้าตาล 10 x 14” อย่างดี
ซองน ้าตาล A4 ขยายข้ าง หนา
ซองน ้าตาล 11 x 17” ขยายข้ าง
ซองน ้าตาล 11 x 17” ขยายข้ าง อย่างดี

ราคา

เล่มละ 10.เล่มละ 10.เล่มละ 20.เล่มละ 20.เล่มละ 20.เล่มละ 10.เล่มละ 40.เล่มละ 35.เล่มละ 60.เล่มละ 50.เล่มละ 45.เล่มละ 65.เล่มละ 125.เล่มละ 60.เล่มละ 100.เล่มละ 150.เล่มละ 250.เล่มละ 90.โทรสอบถาม

หมวดแบบพิมพ์
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สมุดรายงานก่อนประถมฯ อบ. 1/1
สมุดรายงานก่อนประถมฯ อบ. 1/2
สมุดรายงานก่อนประถมฯ อบ. 1/3

เล่มละ 16.เล่มละ 16.เล่มละ 16.-

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดแบบพิมพ์ (ต่ อ)
สมุดบันทึกพัฒนาการฯ อบ. 2/1
สมุดบันทึกพัฒนาการฯ อบ. 2/2
สมุดบันทึกพัฒนาการฯ อบ. 2/3
แบบบันทึกพัฒนาการฯ อบ. 3/1
แบบบันทึกพัฒนาการฯ อบ. 3/2
แบบบันทึกพัฒนาการฯ อบ. 3/3
ระเบียนสะสมระดับปฐมวัย ปพ.8
บัญชีเรี ยกชื่อ ระดับประถมฯ ปพ.03
แบบบันทึกสุขภาพนักเรี ยน
ปพ.6 สมุดรายงาน ป.1 – ป.6
ปพ.6 สมุดรายงาน ม.1 – ม.3
ปพ.5 แยกรายวิชา (ประถมศึกษา)
ปพ.5 แยกรายวิชา (มัธยมศึกษา)
ปพ.5 สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพ(บาง)
ปพ.5 สมุดบันทึกพัฒนาคุณภาพ(หนา)
ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา
ปพ.8 ระเบียนสะสมประถมฯ
ปพ.9 สมุดบันทึกผลฯ ป.1 - ป.6
ระเบียนสะสม อนุบาล
ระเบียนสะสม ประถมฯ
ระเบียนสะสม มัธยมฯต้ น
ระเบียนสะสม มัธยมฯปลาย
แบบพิมพ์สาหรับ ร.ร. อื่นๆ
หมายเหตุรายวัน
สมุดเงินสด
รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
รายงานประเภทเงินคงเหลือ
ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
คูม่ ือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ (เล่มใหญ่)
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบฯ (เล่มใหญ่)
สมุดหลักฐานการจ่ายเงิน (เล่มใหญ่)

ศรีพงษ์กรุ๊ป โทร.055-444777, 088-4321-900

ราคา

รายการสินค้ า
หมวดแบบพิมพ์ (ต่ อ)

เล่มละ 32.เล่มละ 32.เล่มละ 32.เล่มละ 7.เล่มละ 7.เล่มละ 7.เล่มละ 15.เล่มละ 20.เล่มละ 7.เล่มละ 12.เล่มละ 12.เล่มละ 25.เล่มละ 20.เล่มละ 15.เล่มละ 120.เล่มละ 90.เล่มละ 25.เล่มละ 25.เล่มละ 24.เล่มละ 40.เล่มละ 40.เล่มละ 40.โทรสอบถาม
เล่มละ 130.สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา

ทะเบียนคุมเงินบารุงการศึกษาเล่มใหญ่
ทะเบียนคุมเงินรายได้ แผ่นดินเล่มใหญ่
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (เล่มใหญ่)
ทะเบียนวัสดุ (ปกอ่อน)
ทะเบียนวัสดุ (ปกแข็ง)
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ (ปกอ่อน)
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ (ปกแข็ง)
บัตรจ่ายเงินเดือน
ใบเบิกถอน
บัญชีลงเวลาราชการ (ปกแข็ง)
ทะเบียนส่งหนังสือ A4
ทะเบียนรับหนังสือ A4
ทะเบียนส่งหนังสือ A5
ทะเบียนรับหนังสือ A5
แบบพิมพ์อื่น ๆ

ราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
เล่มละ 48.เล่มละ 110.เล่มละ 48.เล่มละ 110.สอบถามราคา
สอบถามราคา
เล่มละ 72.เล่มละ 58.เล่มละ 58.สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา

หมวดตรายาง
ตรายางวันที่ นานมี
ตรายางวันที่ หมึกในตัว S-400
ตรายางวันที่ หมึกในตัว S-300
ตรายาง ครุฑ
ตรายางข้ อความ : สาเนา,คูฉ่ บับ ฯลฯ
ตรายางข้ อความ ธรรมดา (สัง่ ทาได้ )
ตรายางหมึกในตัว (มีหลายขนาด,
หลายสี และทาข้ อความฟรี)
ตรายางแบบอื่น ๆ

อันละ 50.อันละ 330.อันละ 190.อันละ 32.อันละ 32.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม

หมวดธงชาติและสัญลักษณ์
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ธงชาติ
ธงชาติ
ธงชาติ
ธงชาติ
ธงชาติ
ธงชาติ
ธงชาติ
ธงชาติ

ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด
ขนาด

20
30
40
50
60
70
80
90

x 30 ซม. (ดี)
x 45 ซม.
x 60 ซม.
x 75 ซม.
x 90 ซม.
x 105 ซม.
x 120 ซม.
x 135 ซม.

ผืนละ
ผืนละ
ผืนละ
ผืนละ
ผืนละ
ผืนละ
ผืนละ
ผืนละ

12.14.18.22.28.32.45.60.-

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดธงชาติ (ต่ อ)
ธงชาติ ขนาด 100 x 150 ซม.
ธงชาติ ขนาด 120 x 180 ซม.
ธงชาติ ขนาด 150 x 225 ซม.
ธงชาติ ขนาด 200 x 300 ซม.
ธง วปร. ขนาด 60 x 90 ซม.
ธง วปร. ขนาด 70 x 105 ซม.
ธงธรรมจักร ขนาด 60 x 90 ซม.
ธงธรรมจักร ขนาด 80 x 120 ซม.
เสาธง ขนาด 1 เมตร
เสาธง ขนาด 1.5 เมตร
เสาธง ขนาด 2 เมตร
เสาธง ขนาด 2.5 เมตร (อ้ วน)
ป้าย วปร. ขนาด ½ เมตร
ป้าย วปร. ขนาด 1 เมตร
ป้าย วปร. ขนาด 1.5 เมตร
ขาตังวางพวงมาลา,ภาพพระบรมฯ
้
ขาตังเสาธง
้
(ติดนอกอาคาร)
ขาตังเสาธง
้
ดอกรัก (ตังในอาคาร)
้
ธง และสัญลักษณ์อื่นๆ

ศรีพงษ์กรุ๊ป โทร.055-444777, 088-4321-900

ราคา

รายการสินค้ า
หมวดคอมพิวเตอร์ (ต่ อ)

ผืนละ 100.ผืนละ 125.ผืนละ 170.ผืนละ 330.ผืนละ 32.ผืนละ 50.สอบถามราคา
สอบถามราคา
ต้ นละ 45.ต้ นละ 55.ต้ นละ 72.สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
ชุดละ 600.ชุดละ 75.ชุดละ 350.โทรสอบถาม

หมวดคอมพิวเตอร์
ผ้ าพิมพ์ Epson LQ2170 COMAX
ผ้ าพิมพ์ Epson LQ2090 COMAX
ผ้ าพิมพ์ Epson LQ1170 COMAX
ผ้ าพิมพ์ Epson LQ300, 800
Refill Epson ใส่ LQ2170, 2180
Refill Epson ใส่ LQ1170
Refill Epson ใส่ LQ300, 800
Refill Fullmark ใส่ Epson (3 ม้ วน)
ผ้ าพิมพ์และ Refill รุ่น / ยี่ห้ออื่น ๆ
แผ่น CD-R, CD-RW ทุกยี่ห้อ
แผ่น DVD-R, DVD+R ทุกยีห่ ้ อ
แผ่น DVD-RW ทุกยี่ห้อ
แผ่น CD วิชาการ/นิทาน/ความรู้/เกมส์
กล่องใส่ DVD 1 แผ่น

ม้ วนละ 380.ม้ วนละ 350.ม้ วนละ 145.ม้ วนละ 125.ม้ วนละ 160.ม้ วนละ 65.ม้ วนละ 45.กล่องละ 190.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
เชิญชมที่บริ ษัท
กล่องละ 10.Page 9 of 13

กล่องใส่ CD 2 แผ่น
ซองกระดาษขาว ใส่ CD
ซองพลาสติกใส ใส่ CD
ซองพลาสติกสี ใส่ CD 2 แผ่น
กระดาษต่อเนื่อง 9 x 11” 1 ชัน้ (ดี)
กระดาษต่อเนื่อง 9 x 11” 2 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9 x 11” 3 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9.5 x 11” 1 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9.5 x 11” 2 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9.5 x 11” 3 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 15 x 11” 1 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 15 x 11” 2 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 15 x 11” 3 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9 x 5.5” 1 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9 x 5.5” 2 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9 x 5.5” 3 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9.5 x 5.5” 1 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9.5 x 5.5” 2 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง 9.5 x 5.5” 3 ชัน้
กระดาษต่อเนื่อง ขนาดอื่นๆ
ผ้ าใยไมโครไฟเบอร์ เช็ดอุปกรณ์อิเล็กฯ
ผ้ าทาความสะอาด CD
น ้ายาทาความสะอาดคอมพิวเตอร์
แฟ้มใส่กระดาษต่อเนื่อง 9 x 11” ช้ าง
แฟ้มใส่กระดาษต่อเนื่อง 15 x 11” ช้ าง
แผ่นรองเม้ าส์ (มีหลายแบบ/ราคา)
เม้ าส์คอมพิวเตอร์ Optical
เม้ าส์คอมพิวเตอร์ Optical
เม้ าส์คอมพิวเตอร์ อย่างดี (มีให้ เลือก)
เม้ าส์คอมพิวเตอร์ LASER, ไร้ สาย
Keyboard คอมพิวเตอร์ (มีหลายรุ่น)
HUB, Flash Drive, หูฟัง, ลาโพง
ปลัก๊ คอมพิวเตอร์ (มีหลายขนาด)
หมึกอิงค์เจ็ท ของแท้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ราคา
กล่องละ 10.ซองละ 2.ซองละ 1.ซองละ 2.กล่องละ 570.กล่องละ 750.กล่องละ 650.กล่องละ 620.กล่องละ 790.กล่องละ 680.กล่องละ 910.กล่องละ 1,190.กล่องละ 1,050.กล่องละ 560.กล่องละ 770.กล่องละ 660.กล่องละ 620.กล่องละ 790.กล่องละ 675.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
แผ่นละ 50.ตัวละ 150.ตัวละ 200.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดคอมพิวเตอร์ (ต่ อ)
หมึกเลเซอร์ ของแท้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
หมึกเติมอิงค์เจ็ท (มีหลายยี่ห้อ)
กระดาษ,สติกเกอร์ ,แผ่นใสสาหรับ Inkjet
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ
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ราคา

รายการสินค้ า
หมวดกล่ อง-ตะกร้ าเอกสาร
กล่องกระดาษใส่เอกสาร 1 ช่อง การ์ ตนู
กล่องกระดาษใส่เอกสาร 1 ช่อง (ลาย)
กล่องกระดาษใส่เอกสาร 2 ช่อง (ลาย)
กล่องกระดาษใส่เอกสาร 3 ช่อง (ลาย)
กล่องกระดาษใส่เอกสาร 4 ช่อง (ลาย)
กล่องไม้ ใส่แฟ้ม 1 ช่อง (อย่างดี)
กล่องไม้ ใส่แฟ้ม 2 ช่อง (อย่างดี)
กล่องไม้ ใส่แฟ้ม 3 ช่อง (อย่างดี)
ตู้ลิ ้นชักไม้ 5 ลิ ้นชัก A3
ตะกร้ าเอกสาร 1 ชัน้ ลวดเคลือบ (ดี)
ตะกร้ าเอกสาร 2 ชัน้ ลวดเคลือบ (ดี)
ตะกร้ าเอกสาร 3 ชัน้ ลวดเคลือบ (ดี)

โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม

หมวดไม้ อัด,ไวท์ บอร์ ด
ไวท์บอร์ ดสาเร็ จ ขนาด 30 x 40 ซม.
ไวท์บอร์ ดสาเร็ จ ขนาด 40 x 60 ซม.
ไวท์บอร์ ดสาเร็ จ ขนาด 60 x 80 ซม.
ไวท์บอร์ ดสาเร็ จ ขนาด 80 x 120 ซม.
ไวท์บอร์ ดสาเร็ จ ขนาดใหญ่ (ตามสัง่ )
ไวท์บอร์ ดสาเร็ จ มีขาตัง้ (ตามสัง่ )
ไวท์บอร์ ดสาเร็ จ แม่เหล็ก
ไม้ อดั ยาง 4 x 8 ฟุต 4 มม.
ไม้ อดั ยาง 4 x 8 ฟุต 4 มม. (ดี)
ไม้ อดั ยาง 4 x 8 ฟุต 6 มม. (ดี)
ไม้ อดั ยาง 4 x 8 ฟุต 10 มม. (ดี)
กระดานไวท์บอร์ ด 4 x 8 ฟุต 4 มม. (ดี)
กระดานไวท์บอร์ ด 4 x 8 ฟุต 6 มม. (ดี)
กระดานชานอ้ อย 4 x 8 ฟุต (ดี)
ไม้ อดั ,ไวท์บอร์ ด ขนาดอื่น ๆ

แผ่นละ 120.แผ่นละ 195.แผ่นละ 330.แผ่นละ 600.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
แผ่นละ
แผ่นละ
แผ่นละ
แผ่นละ
แผ่นละ
แผ่นละ
แผ่นละ
โทรสอบถาม
ก้ อนละ 3.ก้ อนละ 5.ก้ อนละ 7.ก้ อนละ 15.ชุดละ 25.ชุดละ 58.ชุดละ 110.-

ขนาด 49 x 65 ซม. หนา 2 มม.
ขนาด 49 x 65 ซม. หนา 3 มม.
ขนาด 61 x 65 ซม. หนา 3 มม.
ขนาด 80 x 65 ซม. หนา 3 มม.
ขนาด 65 x 122 ซม. หนา 3 มม.
ขนาด 130 x 245 ซม. หนา 3 มม.
ขนาดหนา 1/2 นิ ้ว (มี 2 รุ่น)
ขนาดหนา 3/4 นิ ้ว
ขนาดหนา 1 นิ ้ว
ขนาดหนา 1.5 นิ ้ว
ขนาดหนา 2 นิ ้ว

แผ่นละ 29 / 36.แผ่นละ 44 / 56.แผ่นละ 58 / 72.แผ่นละ 88 /112.แผ่นละ116/144.-

หมวดเบ็ดเตล็ด

(ดูใบรายการ
อุปกรณ์กีฬา)

หมวดพู่กัน
พูก่ นั ด้ ามแดง / ด้ ามขาว / พูก่ นั แบน
(สง่า, มาสเตอร์ อาร์ ต, ตราม้ า)

แผ่นละ 15.แผ่นละ 17.แผ่นละ 20.แผ่นละ 28.แผ่นละ 40.แผ่นละ 155.-

หมวดโฟม (ขนาด 2 x 4 ฟุต)

หมวดอุปกรณ์ กีฬา
อุปกรณ์กีฬา ทุกชนิด
เครื่ องดนตรี ไทยและดนตรี พื ้นบ้ าน

กล่องละ 85.กล่องละ 110.กล่องละ 195.กล่องละ 265.กล่องละ 345.สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
สอบถามราคา
ใบละ 120.ชุดละ 165.ชุดละ 225.-

หมวดพลาสติกลูกฟูก(ฟิ วเจอร์ บอร์ ด)

หมวดดินนา้ มัน
ดินน ้ามัน ก้ อนเล็ก
ดินน ้ามัน ก้ อนกลาง
ดินน ้ามัน ก้ อนใหญ่
ดินน ้ามันไร้ สารฯ ชนิดก้ อน
ดินน ้ามันไร้ สารฯ ชุดเล็ก
ดินน ้ามันไร้ สารฯ ชุดกลาง
ดินน ้ามันไร้ สารฯ ชุดใหญ่

ราคา

(ดูหน้ าที่ 13)
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วงเวียนไม้ (ครู)
ครึ่งวงกลมไม้ (ครู)
ไม้ ฉาก 2 อัน (ครู)
เครื่ องเรขาใส่ถงุ 4 ชิ ้น
เครื่ องเรขากระเป๋ าซิป
เครื่ องเรขากล่องเหล็ก (ครบชุด)
เครื่ องเรขากล่องพลาสติก (ครบชุด)
เครื่ องเรขาครบชุด SDI (อย่างดี)

อันละ 175.อันละ 85.ชุดละ 85.ชุดละ 4.ชุดละ 8.กล่องละ 25.กล่องละ 40.กล่องละ 115.-

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดเบ็ดเตล็ด (ต่ อ)
เครื่ องมือปั น้ ดิน หัวลวด
เครื่ องมือปั น้ ดิน (3 ชิ ้น)
เครื่ องมือแกะของอ่อน
เครื่ องมือแกะสลักไม้ TOMBO
เกสรดอกไม้ ตุม่ เล็ก (10 อัน)
เกสรดอกไม้ ตุม่ ใหญ่ (10 อัน)
ไหมญี่ปนุ่
ไหมพรม กลุม่ เล็ก
ไหมพรม กลุม่ ใหญ่
ริ บบิ ้น เบอร์ 1 (อย่างดี)
ริ บบิ ้น เบอร์ 1½ (อย่างดี)
ริ บบิ ้น เบอร์ 2 (อย่างดี)
ริ บบิ ้น เบอร์ 3 (อย่างดี)
ริ บบิ ้น เบอร์ 5 (อย่างดี)
แปรงทาสี ขนาด 1 นิ ้ว
แปรงทาสี ขนาด 1.5 นิ ้ว
แปรงทาสี ขนาด 2 นิ ้ว
แปรงทาสี ขนาด 2.5 นิ ้ว
แปรงทาสี ขนาด 3 นิ ้ว
พูก่ นั จีน
เหล็กเสียบบิล
เหล็กกันหนั
้ งสือ เล็ก (ดี)
เหล็กกันหนั
้ งสือ กลาง (ดี)
เหล็กกันหนั
้ งสือ ใหญ่ (ดี)
เหล็กตังโชว์
้ หนังสือ เล็ก
เหล็กตังโชว์
้ หนังสือ ใหญ่
ตู้จดหมาย ไม่มีกญ
ุ แจ
ที่แขวนตรายาง 1 ชัน้ เคลือบสี
ที่แขวนตรายาง 2 ชัน้ เคลือบสี
แท่นประทับตรา เล็ก (เบอร์ 4) ตราม้ า
แท่นประทับตรา กลาง (เบอร์ 3) ตราม้ า
แท่นประทับตรา ใหญ่ (เบอร์ 2) ตราม้ า
ลวดเสียบ ชุบนิกเกิ ้ล (50 ตัว)
ลวดเสียบ ชุบนิกเกิ ้ล (50 ตัว) ตราม้ า

ศรีพงษ์กรุ๊ป โทร.055-444777, 088-4321-900

ราคา

รายการสินค้ า
หมวดเบ็ดเตล็ด (ต่ อ)

อันละ 9.ชุดละ 24.ชุดละ 90.กล่องละ 75.มัดละ 14.มัดละ 19.ถุงละ 4.อันละ 9.อันละ 30.ม้ วนละ 12.ม้ วนละ 15.ม้ วนละ 19.ม้ วนละ 24.ม้ วนละ 30.อันละ 20.อันละ 25.อันละ 30.อันละ 45.อันละ 55.อันละ 10.อันละ 20.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
ใบละ 200.อันละ 90.อันละ 115.อันละ 38.อันละ 40.อันละ 45.กล่องละ 8.กล่องละ 9.Page 11 of 13

เป็ คกด (40 ตัว)
เป็ คกด สี (กล่องพลาสติก)
เป็ คดอกจัน 1” และ 1.5”
เป็ คทองเหลือง 1 นิ ้ว (เครื่ องบิน)
เป็ คทองเหลือง 1.5 นิ ้ว (เครื่องบิน)
เป็ คทองเหลือง 2 นิ ้ว (เครื่องบิน)
เข็มหมุด แผง
เข็มหมุด กล่องพลาสติก
เชือกขาวแดง ม้ วนเล็ก
เชือกขาวแดง ม้ วนกลาง
เชือกขาวแดง ม้ วนใหญ่
เชือกขาว 15 เส้ น A
เชือกขาว 24 เส้ น A
เชือกขาว 36 เส้ น A
เชือกขาว 48 เส้ น A
น ้ายางพาราหล่อแบบ ขวดใหญ่
น ้ายาเชื่อมพลาสติก-อะครี ลคิ
ปกเก็บเรื่ องสีน ้าตาล
ลิ ้นแฟ้มเหล็ก (กล่อง 50 ชุด)
ลิ ้นแฟ้มพลาสติก (กล่องละ 50 ชุด)
ชอล์คขาว ตราช้ าง
ชอล์คสี ตราช้ าง
แปรงลบกระดาน เบอร์ 1 (อย่างดี)
แปรงลบกระดานไวท์บอร์ ด
แผ่นใส เขียน (BASIC กล่อง 100 แผ่น)
แผ่นใส เขียน (MIRA กล่องพลาสติก)
แผ่นใส ถ่ายเอกสารได้ (กล่อง 100 แผ่น)
แผ่นใส ถ่ายเอกสารได้ (MIRA)
ลูกโลก ภาษาไทย 8” (ใหม่)
ลูกโลก ภาษาไทย 12” (ใหม่)
ลูกโลก ภาษาไทย 12” (มีไฟ)
เครื่ องเหลาดินสอ ตัวเหล็ก Arrow
เครื่ องเหลาดินสอ CARL A-5 (อย่างดี)
เครื่ องเหลาดินสอ (มีอีกหลายแบบ)

ราคา
กล่องละ 6.กล่องละ 15.กล่องละ 15/20.กล่องละ 60.กล่องละ 90.กล่องละ 98.แผงละ 5.กล่องละ 40.ม้ วนละ 18.ม้ วนละ 38.ม้ วนละ 70.ม้ วนละ 10.ม้ วนละ 15.ม้ วนละ 20.ม้ วนละ 30.ขวดละ 200.ขวดละ 45.ปกละ 3.กล่องละ 65.กล่องละ 40.กล่องละ 25.กล่องละ 38.อันละ 15.อันละ 14.กล่องละ 330.กล่องละ 290.กล่องละ 500.กล่องละ 525.ลูกละ 1,500.ลูกละ 2,350.ลูกละ 2,400.ตัวละ 350.ตัวละ 800.โทรสอบถาม

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดเบ็ดเตล็ด (ต่ อ)
บัตรรายการ (ห้ องสมุด)
บัตรยืม (ห้ องสมุด)
บัตรกาหนดส่ง (ห้ องสมุด)
ซองน ้าตาลใส่บตั รยืม (ห้ องสมุด)
สมุดทะเบียนหนังสือห้ องสมุด
กระดาษแลกซีน (ซ่อมหนังสือ)
ผ้ าแลกซีน (ซ่อมหนังสือ)
วัสดุห้องสมุด อื่นๆ

ศรีพงษ์กรุ๊ป โทร.055-444777, 088-4321-900

ราคา

รายการสินค้ า
หมวดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ต่ อ)

โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
เล่มละ 1,300.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
โทรสอบถาม

หมวดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ไม้ กวาด อย่างดี (มัด 10 อัน)
ไม้ ถพู ื ้น ด้ ามเหล็ก
ไม้ กวาด หยากไย่
แก้ วน ้าพลาสติก มีหจู บั
แก้ วน ้าใส
แก้ วน ้า โดเรมี
กะละมัง พลาสติก
กะละมัง อลูมิเนียม 55 cm.
ถังขยะดา มีฝาปิ ด 8 ก/ล
ถังขยะดา มีฝาปิ ด 11 ก/ล
ถังน ้า สีดา เบอร์ 16
ถังน ้า สีตา่ ง ๆ 3.5 แกลลอน
ถังปูน
หม้ ออลูมิเนียม เบอร์ 22
หม้ ออลูมิเนียม เบอร์ 24
หม้ ออลูมิเนียม เบอร์ 26
กระทะ มีด้ามจับ เบอร์ 16
กระทะ อลูมิเนียม กลาง 15 นิ ้ว
กระทะ อลูมิเนียม ใหญ่ 17 นิ ้ว
ตะหลิว ตราหัวม้ าลาย
ทัพพี อลูมิเนียม
ช้ อนส้ อม
ช้ อนกลาง
คูลเล่อร์ ขนาด 28 ซม.และขนาดอื่นๆ

มัดละ
อันละ
อันละ
โหลละ
โหลละ
โหลละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
ใบละ
อันละ
อันละ
โหลละ
โหลละ
ใบละ
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ยาสีฟัน คอลเกตใหญ่
แป้งเด็ก ฮอลีว้ ดู ใหญ่
แป้งเด็ก แคร์ ใหญ่
แปรงสีฟัน เด็ก คอลเกต
แปรงสีฟัน ผู้ใหญ่ คอลเกต
สบู่ แคร์
สบู่ ลักษ์
ผ้ าขนหนู เช็ดหน้ า 12 x 12 นิ ้ว
ผ้ าขนหนู เช็ดตัว 15 x 30 นิ ้ว
กรรไกรตัดกิ่ง Solex
กรรไกรตัดหญ้ า อย่างดี Lucky
จอบ 2 ปอนด์ ตราสองตา
จอบ 2 ปอนด์ ตราจระเข้ ทอง
ด้ ามจอบ อย่างดี
คราด
ส้ อมพรวนดิน
เสียม 2.5”
ด้ ามเสียม อย่างดี
บุ้งกี๋ PVC หวาย
บัวรดน ้า พลาสติก เบอร์ 1
บัวรดน ้า พลาสติก เบอร์ 2
บัวรดน ้า พลาสติก เบอร์ 3
มีดติดตา
มีดถางหญ้ า
ถุงดา เพาะกล้ าไม้
ตะปู 1 นิ ้ว และขนาดอื่นๆ
ค้ อนหงอน ตราตา 27 มม.
เลือ่ ยลันดา ตราสองตา 22 นิ ้ว
สิว่
แอลกอฮอล์จดุ ไฟ ชนิดขวด
แอลกอฮอล์จดุ ไฟ แกลลอน
ยูริเทน ทาไม้
แลกเกอร์ เงา

ราคา
หลอดละ
ก/ป ละ
ก/ป ละ
โหลละ
โหลละ
ก้ อนละ
ก้ อนละ
โหลละ
โหลละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
กก.ละ
กก.ละ
อันละ
อันละ
อันละ
ขวดละ
ก/ล ละ
ขวดละ
ขวดละ

รายการราคาสินค้า (ปีงบประมาณ 2561)
รายการสินค้ า
หมวดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ต่ อ)
ทินเนอร์
น ้ามันสน
กระจกเงา 12 x 16 นิ ้ว
กระจกเงา 14 x 20 นิ ้ว
ทีต่ กั ขยะ ด้ ามดา
ที่ตกั ขยะ ด้ ามสี
แปรงขัดห้ องน ้า
แปรงขัดพื ้น ด้ ามยาว พลาสติก
ขันน ้ามีด้าม
ขันน ้ากลม
ไม้ ปัดขนไก่ด้ามยาว พลาสติก
ไม้ ปัดขนไก่ด้ามยาว หวาย
ไม้ ปัดขนไก่สนั ้
ผงซักฟอก (1,500 กรัม)
น ้ายาล้ างห้ องน ้า วิกซอล
แวคขัดพื ้น ใหญ่
แวคขัดพื ้น เล็ก

หมวดบัตรคา (หนา 500g.)
บัตรคา
ขนาด 4 ¼ x 11 นิ ้ว
บัตรประโยค ขนาด 4 ¼ x 16 ½ นิ ้ว
บัตรภาพ ขนาด A4

ศรีพงษ์กรุ๊ป โทร.055-444777, 088-4321-900

ราคา

ราคาพู่กัน (สง่ า มะยุระ)

ขวดละ
ขวดละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
อันละ
กล่องละ
ขวดละ
ก/ปละ
ก/ปละ
(แพ็ค 100 แผ่น).
แพ็คละ 100.แพ็คละ 150.แพ็คละ 240.-

หมวดถ่ านไฟฉาย (พานาโซนิค)
1.5V ขนาด AA (สีเขียว 4 ก้ อน)(สุทธิ)
1.5V ขนาด AA (สีดา 4 ก้ อน) (สุทธิ)
1.5V AA, AAA อัลคาไลน์ (2 ก้ อน)
1.5V AA, AAA อีโวลต้ า (2 ก้ อน)
1.5V กลาง C พานาโซนิค (2 ก้ อน)
1.5V ใหญ่ D พานาโซนิค (2 ก้ อน)
อัลคาไลน์ Panasonic LR-V08/1BPA
9V พานาโซนิค ก้ อนดา
9V พานาโซนิค อัลคาไลน์
ถ่านชาร์ ทได้
เครื่ องชาร์ ทถ่าน

แพ็คละ 38.แพ็คละ 50.แพ็คละ 65.แพ็คละ 90.แพ็คละ 24.แพ็คละ 40.ก้ อนละ 75.ก้ อนละ 42.ก้ อนละ 150.โทรสอบถาม
โทรสอบถาม
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เบอร์

ด้ ามแดง

ด้ ามขาว

พู่กันแบน

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24

8.9.10.12.14.15.17.18.20.24.29.35.-

10.12.14.15.18.19.20.24.28.34.42.48.60.-

14.19.24.25.30.35.45.50.58.68.80.115.158.-

* พู่กนั มาสเตอร์ อาร์ ต/ตราม้ า ราคาเท่ากับด้ ามขาว *
 ยังมีสินค้ าให้ เลือกอีกมากมายที่..ศรี พงษ์ กรุ๊ ป
 สินค้ าที่ไม่ มีราคาและสินค้ าที่ไม่ มีในรายการนี ้

กรุ ณาสอบถามโทร.055-444111, 088-4321-700
 ราคาสินค้ าอาจเปลี่ยนแปลงได้
 ศรี พงษ์ กรุ๊ ปขอมอบส่ วนลดพิเศษให้ ทุกหน่ วยงาน
 หน่ วยงานที่ซือ้ สินค้ ากับบริ ษัทจะได้ รับสิทธิ์
สมัครสมาชิก The SUN Card ฟรี !
รั บสิทธิประโยชน์ มากมายจากเครื อศรี พงษ์ กรุ๊ ป
และร้ านค้ าร่ วมโครงการกว่ า 200 แห่ ง
 ศรี พงษ์ กรุ๊ ปขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่ าน
(Update 20/06/2561)
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