
รหสัสนิคา้ รายการสนิคา้ หนว่ย จํานวน
090290032 กรงดักหนู อัน
090201739 กรรไกร 8 นวิ (1*2 อัน) แพ็ค
090201981 กระชอน 10 นวิ อัน
090202226 กระชอน พลาสตกิ 24 ซม. อัน
090201321 กระชอนกรองของทอด ดา้มแดง 20 ซม. อัน
090202030 กระดาษ A4 80G 1*500 (MUT) รมี
090200006 กระดาษไขเคลอืบพเิศษ ARO 45 ซม. x 50 ม. มว้น
090290225 กระดาษความรอ้น Thermal 80 x 55 มม. 58 แกรม Q-BIZ (4 มว้น) แพ็ค
090202369 กระดาษชําระ สกอ๊ตต ์คลนีแคร ์3 ชนั (1*24 มว้น) แพ็ค
090202137 กระดาษเช็ดปาก ARO 33 ซม. x 33 ซม. (500 แผน่) หอ่
090201045 กระดาษเช็ดปาก SAVEPAK (1*24 แพ็ค*200 แผน่) แพ็ค
090201292 กระดาษเช็ดปาก ซลิด ์ป๊อปอัพ (50 แผน่*30 หอ่) แพ็ค
090290257 กระดาษเช็ดปากสนํีาตาล 8 พับ ARO (400 แผน่) แพ็ค
090202143 กระดาษซบัมันเอนกประสงค ์10*10 แพ็ค
090200016 กระดาษหอ่ขา้วมันไก่ แพ็ค
090200017 กระดาษหอ่ทุเรยีน แพ็ค
090201932 กระดาษหอ่อาหาร / ใบตองเทยีม ARO 12" x 12" 1 กก./แพ็ค แพ็ค
090201773 กระดาษอเนกประสงค ์แมกโม ่แบบ 3 ตอน (1*6 มว้น) แพ็ค
090290210 กระดาษอเนกประสงค ์สกอ๊ตต ์90 แผน่ (6 หอ่) แพ็ค
090201834 กระทงคัพเคก้ พมิพล์าย 6 ซม. ARO (1*50 ใบ) แพ็ค
090202106 กระทงฟอยด ์ARO เบอร ์3217 (1*500 ชนิ) แพ็ค
090202067 กระทะเหล็กเคลอืบดํา ดา้มไม ้36 ซม. ใบ
090200030 กระทะอลมูเินยีม เบอร ์24 อัน
090201663 กลอ่งขา้ว SAVEPAK 750 มล. PP+ฝา (1*50) แพ็ค
090202500 กลอ่งขา้ว เยอืธรรมชาต ิเฟสท ์ชอ้ยส ์725 มล. (1*50 ใบ) แพ็ค
090200769 กลอ่งขา้ว+ฝา PP/W ARO (1*25) แพ็ค
090201678 กลอ่งเคก้ 2 ปอนด ์ARO (1*12 ใบ) แพ็ค
090201100 กลอ่งเบเกอร ี05 (1*100 ชนิ) แพ็ค
090201888 กลอ่งเบเกอร ีARO 02 (1*100 ใบ) แพ็ค
090290120 กลอ่งเบเกอร ีF-55 SAVEPAK  ขนาด9.5x12.5x9 ซม. (1*25 ชนิ) แพ็ค
090202005 กลอ่งเบเกอร ีT5 ARO (1*100 ใบ) แพ็ค
090201455 กลอ่งพลาสตกิกลมใหญใ่ส สําหรับใสส่ลัด  1*50 ใบ แพ็ค
090200025 กลอ่งโฟมใสอ่าหาร 5" x 7" (1*100 กลอ่ง) แพ็ค
090290144 กลอ่งโฟมใสอ่าหาร JT-502  7"x10" (1*100 กลอ่ง) แพ็ค
090202557 กลอ่งโฟมใสอ่าหาร SB-100 (100 กลอ่ง) แพ็ค
090202279 กลอ่งโฟมใสอ่าหาร แชมป์8 (100 กลอ่ง) แพ็ค
090202135 กลอ่งใสแ่ซนวชิ (PR-51) ARO (1*100 ใบ) แพ็ค
090202389 กลอ่งอาหารไบโอชานออ้ย 2 ชอ่ง 1000 มล. ARO (1*50 ใบ) แพ็ค
090202035 กา้นคนกาแฟ ARO สขีาว / นําตาล 250 อัน (1*2 หอ่) แพ็ค
090202160 กาวดักหนูสําเร็จรปู N-RAT 100 กรัม (1*3 แพ็ค) แพ็ค
090290101 เกรยีง ขนาด 3 นวิ อัน
090202315 แกว้นําพลาสตกิใส แบบแข็ง 16 ออนซ ์(1*50 ใบ) แพ็ค
090200440 แกว้นําพลาสตกิใส แบบหนา 12 ออนซ ์(1*50 ใบ) แพ็ค
090290055 แกว้นําพพีใีส ARO / SAVEPACK 16 ออนซ ์(1*50) แพ็ค
090202251 แก๊สกระป๋อง GAZU 250 กรัม (1*3 กระป๋อง) แพ็ค
090201137 ขวดพลาสตกิใสซ่อสมะเขอืเทศ (แบบบบี) 500 มล. ขวด
090290105 ขวดเหลยีม PET ตรา ARO ขนาด 250 มล. (1*40 ใบ) แพ็ค
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090200686 ครกดนิเผา ขนาดกลาง ใบ
090201943 เจลลา้งมอื 450 มล. ขวด
090200047 ชอ้นคนกาแฟพลาสตกิ (1*100 คัน) แพ็ค
090200051 ชอ้นพลาสตกิสนั ARO (1*500 คัน) แพ็ค
090200050 ชอ้นพลาสตกิสขีาวขุน่ 6 นวิ (1*100 คัน) แพ็ค
090200471 ชอ้นพลาสตกิใส 6 นวิ (1*100 คัน) แพ็ค
090200052 ชอ้นไอศครมีคละส ี ARO (1*100 คัน) แพ็ค
090201997 ชอ้นไอศครมีเล็ก สขีาวขุน่ (1*50 อัน) แพ็ค
090200054 ชดุชอ้นสอ้มพรอ้มกระดาษ SAVEPAK (1*50 ชดุ) แพ็ค
090201879 เชนไดรท้ ์1 สเปรยกํ์าจัดปลวก 600 มล. (1*2) แพ็ค
090200466 เชอืกฟาง มว้น
090200369 เชอืกสําหรับมัดเนอื มว้น
090200057 โซดาไฟ กก.
090100052 ดอกกลว้ยไม ้ กก.
090100028 ดอกกลว้ยไม/้กําเล็ก กํา
090100002 ดอกกหุลาบสชีมพู ดอก
090100003 ดอกกหุลาบสแีดง ดอก
090100054 ดอกรัก กก.
090200398 ตะเกยีบไม ้9 นวิ (1*100 คู)่ แพ็ค
090200060 ตะหลวิใหญ ่ดา้มไม ้ อัน
090201734 ถว้ยกระดาษ ไมม่ลีาย 4 ออนซ ์ตรา SAVEPAK (1*80 ใบ) แพ็ค
090201907 ถว้ยชมิ สขีาว 3 ออนซ ์(50 ใบ) แพ็ค
090201894 ถว้ยนําจมิกลม ARO 30 มล. (1*50) แพ็ค
090201895 ถว้ยนําจมิกลม ARO 40 มล. (1*50) แพ็ค
090201902 ถาดขนมปังพมิพล์าย 6" x 6" ARO (100) แพ็ค
090202052 ถาดวางชอ้นสอ้ม แบบ 4 ชอ่ง ใบ
090290110 ถา่นหงุตม้ 1 กก. ถงุ
090201821 ถงุกระดาษ 9.5x16.5 ซม. แพ็ค
090201820 ถงุกระดาษสนํีาตาล 13 ซม.x 21.7 ซม. ARO (1*100 ใบ) แพ็ค
090201944 ถงุกระดาษสนํีาตาล 13*8*18.5 ซม. (1*50) แพ็ค
090201901 ถงุกระดาษสนํีาตาล 14.6x 27 ซม.(1*100) แพ็ค
090202154 ถงุกระดาษสนํีาตาล หเูกลยีว 22*8*26 ซม. (25 ใบ) แพ็ค
090202199 ถงุกระดาษสนํีาตาล หเูกลยีว 23*15*23 ซม. (25 ใบ) แพ็ค
090200267 ถงุขยะสดํีา 36" x 45" 15 ใบ/แพ็ค แพ็ค
090202436 ถงุขยะสดํีา ARO 30" x 40" (อยา่งหนา) 24 ใบ แพ็ค
090201804 ถงุขยะสดํีา แชมเปียน 24" x 28" (40 ใบ/แพ็ค) แพ็ค
090202034 ถงุขยะสดํีา แบบหนา ARO 36" x 45" (10 ใบ) แพ็ค
090201740 ถงุขยะสดํีา แบบหนา SAVEPAK 40" x 60" 1 กก./แพ็ค แพ็ค
090201985 ถงุขยะสดํีา แบบหนา แชมเปียน 36" x 45" (10 ใบ) แพ็ค
090200041 ถงุขาวขุน่ ARO 12"x 18" 1 กก. แพ็ค
090202093 ถงุจบี 5" x 8" 500กรัม/แพ็ค แพ็ค
090201700 ถงุซปิใส 13 ซม. x 20 ซม. 1 กก./แพ็ค แพ็ค
090202092 ถงุซปิใส 23 ซม. x 35 ซม. ARO 1 กก. แพ็ค
090201006 ถงุซปิใส 4 ซม. x 6 ซม. 1 กก./แพ็ค แพ็ค
090201745 ถงุซปิใส 6 ซม. x 8 ซม. ARO 1 กก. แพ็ค
090202121 ถงุซปิใส 9 ซม. x 13 ซม. ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค
090200077 ถงุพลาสตกิ / ถงุเย็น 10" x 15" 1 กก./แพ็ค กก.
090200078 ถงุพลาสตกิ / ถงุเย็น 12" x 18" กก.
090200345 ถงุพลาสตกิ / ถงุเย็น 20" x 30" กก.
090200079 ถงุพลาสตกิ / ถงุเย็น 5" x 8" กก.



090200080 ถงุพลาสตกิ / ถงุเย็น 6" x 9" กก.
090200082 ถงุพลาสตกิ / ถงุเย็น 8" x 12" กก.
090201815 ถงุพลาสตกิ / ถงุเย็น ARO 16" x 24" กก.
090200083 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 10" x 15" กก.
090200084 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 12" x 18" กก.
090200089 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 3" x 5"(200กรัม/แพ็ค) กก.
090200090 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 4" x 6" กก.
090200502 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 4.5" x 7" กก.
090200371 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 5" x 7" กก.
090200091 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 5" x 8" กก.
090200095 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 6" x 9" กก.
090290138 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 7" x 11" กก.
090200096 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 8" x 12" กก.
090200098 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น 9" x 14" กก.
090201887 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น HD แบบขุน่ 12" x 18" กก.
090201884 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น HD แบบขุน่ 6" x 9" กก.
090201885 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น HD แบบขุน่ 8" x 10" กก.
090290066 ถงุพลาสตกิ / ถงุรอ้น HD แบบขุน่ 8" x 12" 500 กรัม แพ็ค
090202212 ถงุพลาสตกิ HD 8" x 12" แพ็ค 500 กรัม แพ็ค
090200100 ถงุมอืกันความรอ้น (1*1 คู)่ คู่
090200102 ถงุมอืพลาสตกิ (1*12 หอ่*24 ชนิ) แพ็ค
090201305 ถงุมอืพลาสตกิ ARO (1*100) แพ็ค
090200103 ถงุมอืยาง แบบแพทย ์L (1*100 PCS) กลอ่ง
090200104 ถงุมอืยาง แบบแพทย ์M (1*100 PCS) กลอ่ง
090200519 ถงุมอืยาง แบบแพทย ์S (1*100 PCS) กลอ่ง
090200285 ถงุมอืยางสสีม้ L (1*1 คู)่ คู่
090200791 ถงุมอืยางสสีม้ ขนาด 7.5 นวิ คู่
090200988 ถงุเย็นใส 9" x 14" กก.
090201890 ถงุรอ้น PP ใส ARO 7" x 11" แพ็ค 2 กก. แพ็ค
090201726 ถงุรอ้น-เย็น 10" x 15" กก.
090201459 ถงุรอ้น-เย็น 12" x 18" แพ็ค
090201526 ถงุรอ้น-เย็น 4"x7" กก.
090201450 ถงุรอ้น-เย็น 7" x 11" 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
090201764 ถงุรอ้น-เย็น 8" x 12" กก.
090201611 ถงุรอ้น-เย็น ARO 5" x 8" 1 กก./แพ็ค แพ็ค
090201310 ถงุรอ้น-เย็น ARO 6" x 9" 1 กก./แพ็ค แพ็ค
090202173 ถงุรอ้น-เย็น ARO HD 7" x 11"  1กก./แพ็ค แพ็ค
090200108 ถงุหหูวิ 12" x 20" ARO (อยา่งหนา) กก.
090202033 ถงุหหูวิ 12" x 26"  500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
090200109 ถงุหหูวิ 15" x 30" กก.
090201828 ถงุหหูวิ 8" x 16" ตรามา้บนิ 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
090201829 ถงุหหูวิ 9" x 18" ตรามา้บนิ 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
090202136 ถงุหหูวิใส 12" x 26" ARO (1*50 ใบ) แพ็ค
090201030 ถงุหหูวิใส 6" x 14" ARO (1*100 ใบ) แพ็ค
090201600 ถงุหหูวิใส 6" x 14" ใสเ่บเกอรี แพ็ค
090201031 ถงุหหูวิใส 8" x 16" ARO (1*100 ใบ) แพ็ค
090201601 ถงุหหูวิใส 8" x 16" ใสเ่บเกอรี แพ็ค
090200703 ถงุหหูวิใส 9" x 18" (1*100 ใบ) ใสเ่บเกอรี แพ็ค
090290037 ถงุหหูวิใส ARO 9" x 18" แพ็ค
090200121 ทขีดูมะละกอ อัน



090200123 ทจีุดเตาแกส๊ BOMB (อันเล็ก) อัน
090200127 ทตีักผงพลาสตกิ ดา้มยาว อัน
090200129 ทเีปิดกระป๋องแบบหมนุ อัน
090200132 เทยีนหอม สําหรับอบขนม เลม่
090290042 นํายาขจัดคราบ เป็ด มสิเตอรม์ัสเซลิ (สเีหลอืง) 3500 มล. แกลลอน
090200424 นํายาเคลอืบเงาหนัง WAXY 125 CC ขวด
090200400 นํายาเช็ดกระจก คงิสส์เตลลา่ 330 มล. ขวด
090200399 นํายาเช็ดกระจก คงิสส์เตลลา่ 5 ลติร แกลลอน
090200144 นํายาซกัผา้ขาว ไฮเตอร ์สชีมพ ู2.5 ลติร แกลลอน
090200276 นํายาซกัผา้ขาว ไฮเตอร ์สชีมพ ู600 ซซีี ขวด
090201458 นํายาซกัผา้ส ีไฮเตอร ์สเีหลอืง 500 มล. ขวด
090201282 นํายาถพูนื มาจคิลนี สชีมพ ู1800 มล. แกลลอน
090201058 นํายาถพูนื มาจคิลนี สชีมพ ู5.2 ลติร แกลลอน
090200146 นํายาถพูนื มาจคิลนี สชีมพ ู500 มล. ขวด
090200150 นํายาถพูนื วซิ สฟ้ีา 4000 มล. แกลลอน
090201708 นํายาปรับผา้นุ่ม ไฮยนี สขีาว 3500 มล. แกลลอน
090201761 นํายาลา้งจาน SAVEPAK 3800 มล. แกลลอน
090200465 นํายาลา้งจาน ซนัไลต ์20 ลติร แกลลอน
090200159 นํายาลา้งจาน ซนัไลต ์3600 มล. แกลลอน
090290263 นํายาลา้งจาน ทโีพล ์เลมอนพาวเวอร ์3600 มล. แกลลอน
090200160 นํายาลา้งจาน ไลปอนเอฟ 20 ลติร แกลลอน
090200161 นํายาลา้งจาน ไลปอนเอฟ 3600 มล. แกลลอน
090200163 นํายาลา้งหอ้งนํา เป็ดโปร 3500 มล. แกลลอน
090200164 นํายาลา้งหอ้งนํา เป็ดโปร 900 มล. ขวด
090201178 นํายาลา้งหอ้งนํา วกิซอล 900 มล. ขวด
090200296 บัตรตอก (สําหรับบันทกึเวลาเขา้งาน) ตราโอลมิเปีย (1*100 ใบ) แพ็ค
090100057 ใบเฟิรน์ กํา
090202058 ปากกาไวทบ์อรด์ สดํีา (1*12 ดา้ม) แพ็ค
090202057 ปากกาไวทบ์อรด์ สแีดง (1*12 ดา้ม) แพ็ค
090200637 ปากกาไวทบ์อรด์ สนํีาเงนิ ดา้ม
090200177 ปนูแดง กก.
090200179 แปรงขดัพนืพรอ้มดา้ม อัน
090200180 แปรงซกัผา้ อัน
090201000 แปรงทองเหลอืงขดัพนื (ดา้มยาว) อัน
090290111 แปรงทาเนย  ขนาด กวา้ง2.5 " x  ยาว5 " อัน
090201934 แปรงลวด สําหรับขดัเตา ดา้ม
090200182 แปรงสําหรับทาเนย อัน
090202244 ผงซกัฟอก บรสี คัลเลอร ์2500 กรัม ถงุ
090202546 ผงซกัฟอก บรสี เพาเวอร ์2700 กรัม ถงุ
090202095 ผงซกัฟอก บรสี เพาเวอร ์4500 กรัม ถงุ
090202142 ผงซกัฟอก บรสี เอกเซล 2700 กรัม ถงุ
090201177 ผงซกัฟอก บรสี เอกเซล 900 กรัม ถงุ
090201898 ผงซกัฟอก เปา ซลิเวอรน์าโน 800 กรัม ถงุ
090201451 ผงซกัฟอก เปาเอ็มวอช 8000 กรัม ถัง
090201516 ผงซกัฟอก โปร 2000 กรัม ถงุ
090290092 ผงซกัฟอก โปร 3000 กรัม ถงุ
090202209 ผงซกัฟอก โอโม 2700 กรัม ถงุ
090201244 ผงซกัฟอก โอโม 4.5 กก. ถงุ
090290256 ผงซกัฟอก โอโม 900 กรัม ถงุ
090290074 ผา้กนัเปือน PVC สขีาว 26" x 40" (1*2 ชนิ) แพ็ค



090200406 ผา้กนัเปือนแบบเต็มตัว สขีาว อัน
090200190 ผา้ขาวบาง ผนื
090201302 ผา้เช็ดโต๊ะ สขีาว 12" x 12" ผนื
090200572 ผา้เช็ดโต๊ะ สขีาว 15" x 30" ผนื
090200273 ผา้เช็ดโต๊ะ สนํีาเงนิ 12" x 12" ผนื
090200383 ผา้เช็ดโต๊ะ สนํีาเงนิ 15" x 30" ผนื
090200428 ผา้ฟองนํา สกอ๊ตชไ์บรต ์3M แพ็ค
090290059 ผา้ยางกนัเปือน เต็มตัว สดํีา XL ตัว
090201168 ผา้สําหรับไมถ้พูนื 12 นวิ ผนื
090201278 ฝอยขดัใยสงัเคราะห ์สกอ๊ตชไ์บรต ์3M 10 กรัม*1 อัน อัน
090200199 ฝอยขดัใยสงัเคราะห ์สกอ๊ตชไ์บรต ์3M 4" x 6" (1*1 อัน) อัน
090201807 ฝอยขดัใยสงัเคราะห ์สกอ๊ตชไ์บรต ์3M 4" x 6" (1*24 อัน) แผง
090200201 ฝอยขดัใยสงัเคราะห+์ฟองนําแผน่เล็ก สกอ๊ตชไ์บรท ์3M (1*1 อัน) อัน
090200203 ฝอยขดัใยสงัเคราะห+์ฟองนําแผน่ใหญ ่สกอ๊ตชไ์บรต ์3M (1*1 อัน) อัน
090201285 ฝอยสแตนเลส 3M 14 กรัม  1*12ชนิ แพ็ค
090202202 ฝอยสแตนเลส สกอ๊ตชไ์บรต ์25 กรัม (1*6 อัน) แพ็ค
090200477 ฝอยเหล็กขดัหมอ้ อัน
090201753 ฝาแกว้ 16 ออนซ ์รปูโดม เจาะร ู(1*50 ชนิ) แพ็ค
090201899 ฟองนําตาขา่ย สกอ๊ตชไ์บรต ์(1*6 ชนิ) แพ็ค
090201116 ฟองนําหุม้ตาขา่ย โพลไีบรท ์ซลิเวอร์ อัน
090200609 ฟิลม์ยดื ARO 30 ซม. x 300 ม. มว้น
090200694 ฟิลม์ยดื ARO 30 ซม. x 500 ม. มว้น
090201012 ฟิลม์ยดื ARO ถนอมอาหาร 18" * 500 เมตร มว้น
090201016 ฟิลม์ยดื แบบมว้น 18" ตราเอ็มแรป มว้น
090202027 ฟิลม์ยดืหอ่อาหาร ARO 14" x 500 ม. มัด
090201704 โฟมลา้งมอื คเิรอ ิคเิรอ ิ250 มล./ขวด ขวด
090202100 มวยนงึขา้ว อัน
090202081 มดีครัวดา้มไมป้ลายตัด 8" PENGUIN เลม่
090202080 มดีครัวดา้มไมป้ลายแหลม 8" PENGUIN เลม่
090202156 มดีเชฟโปร 8" ตรา SEAGULL เลม่
090200210 มดีปอกผลไม ้ ดา้ม
090202048 มดีปอกผลไม ้แบบมลีาย เลม่
090200594 มดีหนัลายอเนกประสงค ์ตรานกเพนกวนิ 4 นวิ เลม่
090201483 ไมก้ลัด แพ็ค
090201730 ไมก้วาดขนไก่ อัน
090200213 ไมก้วาดทางมะพรา้ว (ดา้มไมไ้ผ)่ อัน
090201732 ไมก้วาดพลาสตกิ อัน
090200214 ไมก้วาดออ่น (1*1 อัน) อัน
090200733 ไมค้นกาแฟ ARO 1*300 แพ็ค
090201042 ไมจ้มิฟันซองกระดาษ ARO (1*500 อัน) แพ็ค
090200487 ไมจ้มิฟันในซอง ไมม่ลีาย แพ็ค
090200620 ไมจ้มิฟันแหลมปลายเดยีว กลอ่ง
090201169 ไมถ้พูนืพรอ้มผา้ 12 นวิ อัน
090200462 ไมถ้พูนืพรอ้มผา้ แบบหวักลม ดา้ม
090290406 ไมถ้พูนืสเีหลอืง สกอ๊ตชไ์บรต ์เยลโลม็่อบ อัน
090201300 ไมป้าดนําพรอ้มดา้ม 20 นวิ อัน
090200509 ไมป้าดนําพรอ้มดา้ม 25 นวิ อัน
090202109 ไมเ้สยีบปลาดกุ 50 ชนิ/แพ็ค แพ็ค
090202317 ไมเ้สยีบลกูชนิ 5" 250 กรัม/แพ็ค แพ็ค
090202318 ไมเ้สยีบลกูชนิ 6" 250 กรัม/แพ็ค แพ็ค



090202320 ไมเ้สยีบลกูชนิ 8" 250 กรัม/แพ็ค แพ็ค
090201054 ไมเ้สยีบหมสูะเต๊ะ 5" แพ็ค
090201049 ไมเ้สยีบอาหาร (ชายธง) ARO (1*100 ชนิ) แพ็ค
090201134 ยางรดีนํา 18" ดา้มอลมูเินยีม ดา้ม
090201315 ยาฉีดกนัยงุ ไบกอน เขยีว ไรก้ลนิ 300 มล. (1*3 กระป๋อง) แพ็ค
090202242 ยาฉีดกนัยงุ ไบกอน เขยีว ไรก้ลนิ 600 มล. (1*3 กระป๋อง) แพ็ค
090200231 ยาฉีดแมลง ชลิดท์อ้กซ ์600 มล. กระป๋อง
090200583 ยาฉีดแมลง ไบกอน กระป๋อง
090200734 ยาฉีดแมลง อาท ไรก้ลนิ กระป๋อง
090201140 รองเทา้บู๊ทสขีาว เบอร ์10 แบบสนั คู่
090202054 รองเทา้บู๊ทสขีาว เบอร ์11.5 คู่
090201751 ลกูเหม็น แพ็ค
090201818 สกอ๊ตเทปใส 3/4" แกนใหญ ่(1*8 มว้น) กลอ่ง
090201935 สก็อตไบรตท์เีช็ดกระจก 1"x1" อัน
090202115 สบูเ่หลวลา้งมอื SAVEPAK สชีมพ ู3700 มล. แกลลอน
090200394 สบูเ่หลวลา้งมอื โพรเทคส ์250 มล. ขวด
090201998 สเปรยก์นัยงุ กลนิฟลอรา่ ขวด
090201151 สเปรยทํ์าความสะอาดหอ้งครัว มาจคิลนี 500 มล. ขวด
090201727 สเปรยป์รับอากาศ เกลด กลนิเลมอน กระป๋อง
090201503 สเปรย์ปรับอากาศ แอมบเิพอร ์กลนิลาเวนเดอร ์300 มล.*3 แพ็ค
090200286 สมดุฉกี A4 เลม่
090200958 สอ้มจมิผลไมพ้ลาสตกิส ี(1*500 อัน) แพ็ค
090201525 สอ้มจมิผลไมพ้ลาสตกิสใีส (2 ซ)ี (100 อัน) แพ็ค
090200248 สอ้มพลาสตกิสขีาวขุน่ 6 นวิ (1*100 อัน) แพ็ค
090200470 สอ้มพลาสตกิใส 6 นวิ (1*100 อัน) แพ็ค
090202029 สารสม้ กก.
090202055 เสอืไมไ้ผส่ําหรับทําซชู ิ27 ซม. x 27 ซม. ชนิ
090201072 หนังยาง วงเล็ก ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค
090202193 หนังยาง วงเล็ก สแีดง 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
090200253 หมอ้นงึขา้วเหนยีว อัน
090201930 หลอดงอ หอ่กระดาษสขีาว ARO (1*10 หอ่) แพ็ค
090200254 หลอดงอสขีาว ARO (1*5*250 อัน) แพ็ค
090202238 หลอดงอสนํีาตาล หุม้ฟิลม์ใส 24 ซม. (100 อัน * 5 หอ่) แพ็ค
090202147 หลอดชอ้น หุม้กระดาษ 21 ซม. ตราทานตะวัน (1*5 หอ่*100 อัน) แพ็ค
090201710 หลอดชอ้นพลาสตกิ สนํีาตาล แพ็ค
090201896 หลอดชอ้นสนํีาตาล/ดํา ARO (100*10) แพ็ค
090200258 หวดนงึขา้วเหนยีว อัน
090200259 หนิลับมดี อัน
090200261 อลมูเินยีมฟอยด ์ARO 45 ซม. x 90 ม. มว้น
090290043 อ-ีซ ีบอนด ์กาวรอ้น 20 กรัม หลอด
090200308 แอลกอฮอลแ์ข็ง ชนดิถัง ARO 14 กก. ถัง
090200775 แอลกอฮอลแ์ข็ง แบบถว้ย ARO (1*50 อัน) แพ็ค
090290052 โอเอซสิ จัดดอกไม ้ กอ้น
090201947 ไฮเตอร ์คัลเลอรส์ชีมพ ู3000 มล. แกลลอน


