
QT62110042
04/12/2562

 ใบเสนอสนิคา้
แคตตาลอ๊ค

ชดุกอลฟ์แผง 2 แบบคละ3510/3526 ไมเ้ทนนสิตาขา่ย LT-1015C1

นกบนิเซน็เซอรส์มัผัส 8558 นกบนิเซน็เซอรส์มัผัส 8558

ลกูคา้ :
วนัท ี:

เลขท ี:
t  โปรโมช่ัน 2019

โทรศพัท ์ 0-2224-2421  โทรสาร  0-2225-2363

หมายเหต ุ:

บรษิทั อารแ์อลพ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

บรรจุ บรรจุ

บรรจุ บรรจุ

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

หมายเหตุ หมายเหตุ

หมายเหตุ หมายเหตุ

782574H 883545

921756 921756H

9.5 x 1.5 x 25 นวิ 8 x 2.5 x 17 นวิ

7 x 2 x 7.5 นวิ 7 x 2 x 7.5 นวิ

2 4

4 2

    500.00    380.00

  1,260.00  1,260.00

(3510/3526) (LT-1015C1)

(8558) (8558)

โหล โหล

โหล โหล

บาท ตอ่ บาท ตอ่

บาท ตอ่ บาท ตอ่

โหล โหล

โหล โหล

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษมไีฟ มเีซน็เซอร์ มไีฟ มเีซน็เซอร์

(แผง) (ตาขา่ย)

(กลอ่ง) (กลอ่ง)

หน้าที ่:     1 /     7



QT62110042
04/12/2562

 ใบเสนอสนิคา้
แคตตาลอ๊ค

เป็ดบนิเซน็เซอรส์มัผัส CZ881 เป็ดบนิเซน็เซอรส์มัผัส CZ881

ชดุครัวถงุกุง้ใหญ ่929 ชดุครัวผา่ไดม้ผีา้เชด็ปาก JJL007-2

ลกูคา้ :
วนัท ี:

เลขท ี:
t  โปรโมช่ัน 2019

โทรศพัท ์ 0-2224-2421  โทรสาร  0-2225-2363

หมายเหต ุ:

บรษิทั อารแ์อลพ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

บรรจุ บรรจุ

บรรจุ บรรจุ

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

หมายเหตุ หมายเหตุ

หมายเหตุ หมายเหตุ

921755 921755H

803538 802576

6.5 x 2 x 7.5 นวิ 6.5 x 2 x 7.5 นวิ

8.5 x 2.5 x 9 นวิ 12 x 2 x 16.5 นวิ

4 2

4 2

  1,260.00  1,260.00

    320.00    560.00

แถมสายชารจ์ แถมสายชารจ์

(CZ881) (CZ881)

(929) (JJL007-2)

โหล โหล

โหล โหล

บาท ตอ่ บาท ตอ่

บาท ตอ่ บาท ตอ่

โหล โหล

โหล โหล

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

มไีฟ มเีซน็เซอร์ มไีฟ มเีซน็เซอร์

(กลอ่ง) (กลอ่ง)

(ถงุ) (แผง)

หน้าที ่:     2 /     7



QT62110042
04/12/2562

 ใบเสนอสนิคา้
แคตตาลอ๊ค

ชดุแคชเชยีร2์สคีละ YY6003-4 รา้นไอศครมี G8305A

เปียโนและกตีา้รก์ลอ่ง2แบบคละ3804-1/2804- แป้งโดวไ์ดโนเสาร ์LH8686

ลกูคา้ :
วนัท ี:

เลขท ี:
t  โปรโมช่ัน 2019

โทรศพัท ์ 0-2224-2421  โทรสาร  0-2225-2363

หมายเหต ุ:

บรษิทั อารแ์อลพ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

บรรจุ บรรจุ

บรรจุ บรรจุ

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

หมายเหตุ หมายเหตุ

หมายเหตุ หมายเหตุ

801655 801674

701215H 801698

15 x 7 x 9.5 นวิ 17.5 x 7 x 10.5 นวิ

6.5 x 2.5 x 6.5 นวิ 11 x 3 x 8.5 นวิ

12 6

4 3

    285.00    320.00

    600.00  1,500.00

(YY6003-4) (G8305A)

(3804-1/2804-2) (LH8686)

ชนิ ชนิ

โหล โหล

บาท ตอ่ บาท ตอ่

บาท ตอ่ บาท ตอ่

ชนิ ชนิ

โหล โหล

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

มเีสยีง มเีสยีง มไีฟ

มเีสยีง มไีฟ

(กลอ่ง) (กลอ่ง)

(กลอ่ง) (กลอ่ง)

หน้าที ่:     3 /     7



QT62110042
04/12/2562

 ใบเสนอสนิคา้
แคตตาลอ๊ค

เพลยมิ2แบบคละ ผเีสอื&เตา่898-11A/12A ตวัตอ่ถงุPVC หวัแผง44ชนิ6614-1

ตุก๊ตา11นวิ YA004D ตุก๊ตากระโปรงบอลลนูกลอ่งMX-01P

ลกูคา้ :
วนัท ี:

เลขท ี:
t  โปรโมช่ัน 2019

โทรศพัท ์ 0-2224-2421  โทรสาร  0-2225-2363

หมายเหต ุ:

บรษิทั อารแ์อลพ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

บรรจุ บรรจุ

บรรจุ บรรจุ

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

หมายเหตุ หมายเหตุ

หมายเหตุ หมายเหตุ

503150 783610

851093 751601

31 x 2 x 24 นวิ 12 x 5 x 12 นวิ

5.5 x 2 x 13 นวิ 6.5 x 4 x 22 นวิ

8 2

6 12

    440.00    960.00

    440.00    300.00

คละ สมีว่ง สชีมพู

(898-11A/12A) (6614-1)

(YA004D) (MX-01P)

ชดุ โหล

โหล ชนิ

บาท ตอ่ บาท ตอ่

บาท ตอ่ บาท ตอ่

ชดุ โหล

โหล ชนิ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ มเีสยีง มไีฟ

(กระเป๋า) (ถงุ)

(กลอ่ง) (กลอ่ง)

หน้าที ่:     4 /     7



QT62110042
04/12/2562

 ใบเสนอสนิคา้
แคตตาลอ๊ค

ตุก๊ตาบา้นแฝดกลอ่ง 8070-4 ตุก๊ตาราตรกีลอ่งBBL77210

บา้นตุก๊ตาฟ้า-ชมพหูลงัเล็ก 117 บา้นตุก๊ตาฟ้า-ชมพหูลงัใหญ ่118

ลกูคา้ :
วนัท ี:

เลขท ี:
t  โปรโมช่ัน 2019

โทรศพัท ์ 0-2224-2421  โทรสาร  0-2225-2363

หมายเหต ุ:

บรษิทั อารแ์อลพ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

บรรจุ บรรจุ

บรรจุ บรรจุ

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

หมายเหตุ หมายเหตุ

หมายเหตุ หมายเหตุ

701239 751613

851624 851625

20.5 x 3.5 x 12 นวิ 8.5 x 2.5 x 13 นวิ

15 x 5 x 10 นวิ 17 x 5 x 14 นวิ

12 3

12 6

    200.00  1,140.00

    140.00    230.00

(8070-4) (BBL77210)

(117) (118)

กลอ่ง โหล

ชนิ ชนิ

บาท ตอ่ บาท ตอ่

บาท ตอ่ บาท ตอ่

กลอ่ง โหล

ชนิ ชนิ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

มไีฟ

มเีสยีง มไีฟ มเีสยีง มไีฟ

(กลอ่ง) (กลอ่ง)

(กลอ่ง) (กลอ่ง)

หน้าที ่:     5 /     7



QT62110042
04/12/2562

 ใบเสนอสนิคา้
แคตตาลอ๊ค

ชา้งพว่งสตัวว์งิราง 1112 รถตกัดนิประกอบเอง QL6007A

รถจบิตํารวจ1:28 บงัคบัวทิย ุ988-2 เซทไดโนเสาร6์ตวัถงุ FY-103

ลกูคา้ :
วนัท ี:

เลขท ี:
t  โปรโมช่ัน 2019

โทรศพัท ์ 0-2224-2421  โทรสาร  0-2225-2363

หมายเหต ุ:

บรษิทั อารแ์อลพ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

บรรจุ บรรจุ

บรรจุ บรรจุ

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

หมายเหตุ หมายเหตุ

หมายเหตุ หมายเหตุ

811557 612207H

911005 863650

16 x 4 x 11 นวิ 15 x 5.5 x 11 นวิ

8.5 x 4.5 x 5 นวิ 10 x 3 x 13 นวิ

1 6

4 24

  1,980.00     90.00

  1,260.00    180.00

แบบเดยีว

(1112) (QL6007A)

(988-2) (FY-103)

โหล ชนิ

โหล ถงุ

บาท ตอ่ บาท ตอ่

บาท ตอ่ บาท ตอ่

โหล ชนิ

โหล ถงุ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

มเีสยีง มไีฟ

มไีฟ บงัคบั  scale 1:28 ไมแ่ถมถา่น

(กลอ่ง) (แผง)

(กลอ่ง) (ถงุ)

หน้าที ่:     6 /     7



QT62110042
04/12/2562

 ใบเสนอสนิคา้
แคตตาลอ๊ค

ฟอสซลิไดโนเสารก์ลอ่ง YC-19 ชดุศลิปะระบายสบีา้น Z002

เซททําความสะอาดกลอ่งชมพ ู979D

ลกูคา้ :

หน้าที ่:     7 /     7

วนัท ี:
เลขท ี:

t  โปรโมช่ัน 2019

โทรศพัท ์ 0-2224-2421  โทรสาร  0-2225-2363

หมายเหต ุ:

บรษิทั อารแ์อลพ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

ชอืสนิคา้ ชอืสนิคา้

ชอืสนิคา้

รหัสสนิคา้ รหัสสนิคา้

รหัสสนิคา้

ขนาดสนิคา้ ขนาดสนิคา้

ขนาดสนิคา้

บรรจุ บรรจุ

บรรจุ

ราคา / หน่วย ราคา / หน่วย

ราคา / หน่วย

หมายเหตุ หมายเหตุ

หมายเหตุ

761646 701670H

801607

16 x 2.5 x 8 นวิ 16 x 2 x 9.5 นวิ

17 x 2.5 x 11 นวิ

3 18

2

    840.00    120.00

  1,020.00

(YC-19) (Z002)

(979D)

โหล ชนิ

โหล

บาท ตอ่ บาท ตอ่

บาท ตอ่

โหล ชนิ

โหล

ลักษณะพเิศษ ลักษณะพเิศษ

ลักษณะพเิศษ

(กลอ่ง) (กลอ่ง)

(กลอ่ง)


