


ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

1 56.74400010002.ผ52001 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 1 ส านักงานหอพัก

2 56.58050010001.ร46007 โทรศัพทแ์บบกดปุ่ม 1 ส านักงานหอพัก

3 56.58050010001.ร46008 โทรศัพทแ์บบกดปุ่ม 1 ส านักงานหอพัก

4 56.58050010001.ร46010 โทรศัพทแ์บบกดปุ่ม 1 ส านักงานหอพัก

5 56.74400150003.ร46002 เคร่ืองเขยีนซดี ีCD-Writer 1 ส านักงานหอพัก

6 56.58050010001.ร46012 โทรศัพทแ์บบกดปุ่ม 1 ส านักงานหอพัก

7 56.74400100001.ร46003 เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ HP Laserjet 1010 1 ส านักงานหอพัก

8 56.61100100027.ร46001 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 600 VA 1 ส านักงานหอพัก

9 56.61100100027.ร46002 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 600 VA 1 ส านักงานหอพัก

10 56.58350060001.ร48001 เคร่ืองบันทกึเสยีงระบบดจิติอล 1 ส านักงานหอพัก

11 56.77300030008.ร49001 โทรทัศนส์ ีขนาด 25  นิ้ว 1 ส านักงานหอพัก

12 56.58050010008.ร49005 เคร่ืองโทรสาร 1 ส านักงานหอพัก

13 56.41400010032.ร49003 พัดลมไอน้ ามรีีโมทดา้นบนมชีอ่งเตมิน้ าและน้ าแข็ง 1 ส านักงานหอพัก

14 56.41400010032.ร49004 พัดลมไอน้ ามรีีโมทดา้นบนมชีอ่งเตมิน้ าและน้ าแข็ง 1 ส านักงานหอพัก

15 56.71100070005.ร49026 โตะ๊ขาเหล็กพับไดห้นา้โฟเมกา้สเีทา 1 ส านักงานหอพัก

16 56.67200050015.ร49001 เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดจิติอลความเร็ว 20 แผ่นตอ่นาที 1 ส านักงานหอพัก

17 56.74400010004.ร51002 เคร่ืองคอมพวิเตอร์

แมข่า่ย

1 ส านักงานหอพัก

18 56.67300010005.ร51001 เคร่ืองฉายภาพ LCD Projector 1 ส านักงานหอพัก

19 56.71100070052.ร51005 โตะ๊วางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 ส านักงานหอพัก

20 56.71100070052.ร51006 โตะ๊วางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 ส านักงานหอพัก

21 56.71100070052.ร51007 โตะ๊วางเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 ส านักงานหอพัก

22 56.71100060004.ร52003 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

23 56.71100060004.ร52005 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

24 56.71100060068.ร52004 เกา้อี้ผ้าฝ้าย มพีนักพงิมทีา้วแขน 1 ส านักงานหอพัก

25 56.71100060068.ร52005 เกา้อี้ผ้าฝ้าย มพีนักพงิมทีา้วแขน 1 ส านักงานหอพัก

26 56.71100060068.ร52007 เกา้อี้ผ้าฝ้าย มพีนักพงิมทีา้วแขน 1 ส านักงานหอพัก

27 56.71100060059.ร50001 เกา้อี้บาร์บุนวม มพีนักพงิ 1 ส านักงานหอพัก

28 56.71100060032.ร52001 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

29 56.71100060032.ร52002 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

30 56.71100060032.ร50003 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

31 56.71100060032.ร52004 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

32 56.71100060032.ร52005 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

33 56.71100060032.ร52006 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

34 56.71100060032.ร52007 เกา้อี้ 1 ส านักงานหอพัก

35 56.71100060142.ร51010 เกา้อี้เอนกประสงค์ 1 ส านักงานหอพัก

36 56.61100100003.ร53002 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 500 VA 1 ส านักงานหอพัก

37 56.61100100003.ร53003 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 500 VA 1 ส านักงานหอพัก

38 56.61100100003.ร53004 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 500 VA 1 ส านักงานหอพัก

39 56.61100100003.ร53005 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 500 VA 1 ส านักงานหอพัก

40 56.71100060144.ร54002 เกา้อี้เบาะผ้าฝ้ายขาพลาสตกิไมท่า้วแขนมโีชค๊ 1 ส านักงานหอพัก

41 56.61350010002.ร55001  เคร่ืองส ารองไฟ 1 ส านักงานหอพัก

42 56.74400100003.บ50002 เคร่ืองพมิพ ์Dotmatrix Epson LQ-2180i 1 ส านักงานหอพัก

43 56.74400100001.บ51019 เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ GelSprint รุ่น GX3050N 1 ส านักงานหอพัก

44 56.77300030007.บ52006 โทรทัศนส์จีอแบน ขนาด 21 นิ้ว 1 ส านักงานหอพัก

รายการครุภัณฑ์ช ารุดของส านักงานหอพักนักศึกษา ประจ าป ี2559 

แนบท้ายประกาศของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

วันพุธ ท่ี 18  ตุลาคม  2560



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

45 56.41100020002.ผ51013  เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปา 1 หอชาย 1

46 56.41100020002.ผ51014  เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปา 1 หอชาย 1

47 56.71100060055.ร46008 เกา้อี้ผ้าฝ้าย  มพีนักพงิและทา้วแขน 1 หอชาย 1

48 56.71100070205.ร46001 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

49 56.71100070205.ร46002 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

50 56.71100070205.ร46003 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

51 56.71100070205.ร46004 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

52 56.71100070205.ร46005 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

53 56.71100070205.ร46006 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

54 56.71100070205.ร46007 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

55 56.71100070205.ร46008 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

56 56.71100070205.ร46009 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

57 56.71100070205.ร460010 โตะ๊สนามมา้หนิออ่น 1 หอชาย 1

58 56.41100020002.ร47001 เคร่ืองท าน้ าเย็น 1 กอ๊ก แบบตอ่ทอ่ประปาพร้อมเคร่ืองกรอง 1 หอชาย 1

59 มช.060039-325(1-3)น.(1) เคร่ืองท าน้ าเย็น 5 กอ๊ก  ขนาด50x120x130 พร้อมขาตั้ง 1 หอชาย 1

60 มช. 060044-034 น.(1) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

61 มช. 060044-034 น. (2) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

62 มช. 060044-034 น. (3) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

63 มช. 060044-034 น. (4) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

64 มช. 060044-034 น. (5) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

65 มช. 060044-034 น. (6) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

66 มช.060043-049น.(1) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

67 มช.060043-049น.(2) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

68 มช.060043-049น.(3) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

69 มช.060043-049น.(4) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว พร้อมตดิตั้ง รุ่น C56GU 1 หอชาย 1

70 มช.060040-120 (1)น. พัดลมโคจร 16 นิ้ว รุ่น เอฟ บ ีควิ 440 พร้อมสวิทซค์วบคุมและตดิตั้ง 1 หอชาย 1

71 มช.060040-120 (2)น. พัดลมโคจร 16 นิ้ว รุ่น เอฟ บ ีควิ 440 พร้อมสวิทซค์วบคุมและตดิตั้ง 1 หอชาย 1

72 มช.060040-120 (3)น. พัดลมโคจร 16 นิ้ว รุ่น เอฟ บ ีควิ 440 พร้อมสวิทซค์วบคุมและตดิตั้ง 1 หอชาย 1

73 มช.060042-018 น. พัดลมตดิเพดาน 56” ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ิน 56 จยูี 1 หอชาย 1

74 มช.060041-094(1-10)น.(1) พัดลมตดิเพดาน 56” ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ิน 56 จยูี 1 หอชาย 1

75 มช.060041-094(1-10)น.(2) พัดลมตดิเพดาน 56” ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ิน 56 จยูี 1 หอชาย 1

76 มช.060041-094(1-10)น.(3) พัดลมตดิเพดาน 56” ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ิน 56 จยูี 1 หอชาย 1

77 มช.060039-309(1-18)น.(1) พัดลมเพดาน ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ินซ ี56 พร้อมตดิตั้ง 1 หอชาย 1

78 มช.060039-309(1-18)น.(2) พัดลมเพดาน ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ินซ ี56 พร้อมตดิตั้ง 1 หอชาย 1

79 มช.060039-309(1-18)น.(3) พัดลมเพดาน ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ินซ ี56 พร้อมตดิตั้ง 1 หอชาย 1

80 มช.060039-309(1-18)น.(4) พัดลมเพดาน ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ินซ ี56 พร้อมตดิตั้ง 1 หอชาย 1

81 มช.060039-309
(1-18)น.(5) พัดลมเพดาน ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ินซ ี56 พร้อมตดิตั้ง 1 หอชาย 1

82 มช.060039-309
(1-18)น.(6) พัดลมเพดาน ย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ินซ ี56 พร้อมตดิตั้ง 1 หอชาย 1

83 มช.(ช.1)6210-006-
0001.35(5) น. ไฟฉุกเฉนิ ย่ีหอ้เซฟการ์ดเอส.แอล –503   ชนดิตอ้งเตมิน้ ากลั่น มไีฟ 3 ดวง 1 หอชาย 1

84 มช.060036-058(37)น. ไฟฉุกเฉนิ ย่ีหอ้ซันเกยีวรุ่นเอส.แอล 3523ขนาด 2x35 วัตต์ 1 หอชาย 1

85 มช.060036-058(38)น. ไฟฉุกเฉนิ ย่ีหอ้ซันเกยีวรุ่นเอส.แอล 
3523ขนาด 2x35 วัตต์ 1 หอชาย 1

86 มช.060036-058(39)น. ไฟฉุกเฉนิ ย่ีหอ้ซันเกยีวรุ่นเอส.แอล 3523ขนาด 2x35 วัตต์ 1 หอชาย 1

87 มช.060036-058(40)น. ไฟฉุกเฉนิ ย่ีหอ้ซันเกยีวรุ่นเอส.แอล 3523ขนาด 2x35 วัตต์ 1 หอชาย 1

88 มช.060036-058(41)น. ไฟฉุกเฉนิ ย่ีหอ้ซันเกยีวรุ่นเอส.แอล 3523ขนาด 2x35 วัตต์ 1 หอชาย 1

89 มช.060036-058(42)น. ไฟฉุกเฉนิ ย่ีหอ้ซันเกยีวรุ่นเอส.แอล 3523ขนาด 2x35 วัตต์ 1 หอชาย 1

90 มช.(ช.1)7110-004-001.34(1)  ชั้นวางหนังสอื 4 ชั้น 1 หอชาย 1

91 มช.(ช.1) 7110-004-
001.34(2)  ชั้นวางหนังสอื 4 ชั้น 1 หอชาย 1



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

92 มช.(ช.1) 7110-007-
0001.34(1) โตะ๊อา่นหนังสอื
โครงเหล็กบุโฟเมกา้ 1 หอชาย 1

93 มช.(ช.1) 7110-007-
0001.34(2) โตะ๊อา่นหนังสอื
โครงเหล็กบุโฟเมกา้ 1 หอชาย 1

94 มช.(ช.1) 7110-007-
0001.34(3) โตะ๊อา่นหนังสอื
โครงเหล็กบุโฟเมกา้ 1 หอชาย 1

95 มช.(ช.1) 7110-007-
0001.34(4) โตะ๊อา่นหนังสอื
โครงเหล็กบุโฟเมกา้ 1 หอชาย 1

96 มช.(ช.1) 7110-007-
0001.34(5) โตะ๊อา่นหนังสอื
โครงเหล็กบุโฟเมกา้ 1 หอชาย 1

97 มช.(ช.1) 7110-007-
0001.34(6) โตะ๊อา่นหนังสอื
โครงเหล็กบุโฟเมกา้ 1 หอชาย 1

98 มช.(ช.1) 414.0001-
0001.35(1) พัดลมโคจรขนาด 16”
ย่ีหอ้โตชบิา้ 1 หอชาย 1

99 มช.(ช.1) 414.0001-
0001.35(2) พัดลมโคจรขนาด 16”
ย่ีหอ้โตชบิา้ 1 หอชาย 1

100 มช.(ช.1) 414.0001-
0001.35(3) พัดลมโคจรขนาด 16”
ย่ีหอ้โตชบิา้ 1 หอชาย 1

101 มช.060041-125(1)น.  มา้นั่งหนิออ่นประกอบดว้ยโตะ๊

-กลาง 1 ตัวตอ่ 1 ชุดมา้นั่งมี

- พนักพงิ 4 ตัวตอ่ 1 ชุด

1 หอชาย 1

102 มช.060041-125(2)น.  มา้นั่งหนิออ่นประกอบดว้ยโตะ๊

-กลาง 1 ตัวตอ่ 1 ชุดมา้นั่งมี

- พนักพงิ 4 ตัวตอ่ 1 ชุด

1 หอชาย 1

103 มช.060041-125(3)น.  มา้นั่งหนิออ่นประกอบดว้ยโตะ๊

-กลาง 1 ตัวตอ่ 1 ชุดมา้นั่งมี

- พนักพงิ 4 ตัวตอ่ 1 ชุด

1 หอชาย 1

104 มช.060039-107 น. ตู้ใสร่ายชื่อนักศกึษาเป็นตู้กระจก

โครงไมส้ักมกีระจกกว้าง 2.26 ม. ยาว 1.00 ม.

1 หอชาย 1

105 มช.060039-132 น. ชั้นวางของเป็นชั้นวางของโครงเหล็ก 

4 ชั้น พื้นไมอั้ดสูง 200 ซม.กว้าง40 ซม.ยาว 243 ซม.

1 หอชาย 1

106 มช.060038-003 บ. พัดลมเป็นพัดลมโคจรตดิเพดานหมุนรอบตัวขนาด 16” ย่ีหอ้โตชบิา้ 1 หอชาย 1

107 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 1 1 หอชาย 1

108 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 2 1 หอชาย 1

109 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 3 1 หอชาย 1

110 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 4 1 หอชาย 1

111 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 5 1 หอชาย 1

112 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 6 1 หอชาย 1

113 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 7 1 หอชาย 1

114 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 8 1 หอชาย 1

115 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 9 1 หอชาย 1

116 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 10 1 หอชาย 1

117 56.432000201.ร54001  เคร่ืองสูบน้ า 1 หอชาย 2

118 56.5968001002.ร45001 ไมโครโฟน รุ่น SM58 1 หอชาย 2

119 56.74400060013.ร53001 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 1 หอชาย 2

120 56.74400060013.ร53001 จอภาพขนาด 22 นิ้ว 1 หอชาย 2

121 56.7730030008.ร47007  โทรทัศนส์ ีขนาด 25  นิ้ว 1 หอชาย 2

122 56.77300070019.ร53001 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิชนดิอนิฟาเรด 1 หอชาย 2

123 56.77300070019.ร53001 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิชนดิอนิฟาเรด 1 หอชาย 2

124 56.77300070019.ร53001 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิชนดิอนิฟาเรด 1 หอชาย 2

125 56.77300070019.ร53001 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิชนดิอนิฟาเรด 1 หอชาย 2

126 56.77300070019.ร53001 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิชนดิอนิฟาเรด 1 หอชาย 2

127 56.77300070019.ร53001 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิชนดิอนิฟาเรด 1 หอชาย 2

128 56.77300070019.ร53001 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิชนดิอนิฟาเรด 1 หอชาย 2

129 56.77300070019.ร53001 กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิชนดิอนิฟาเรด 1 หอชาย 2

130 56.41100020002.ผ51004 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปา 1 หอชาย 3



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

131 มช.090411-020(1)ต. เตยีงนอนพร้อมที่นอน ขนาด 123.5*158 ซม. 1 หอชาย 3

132 56.62300020001.ร46002  ไฟฉุกเฉนิ 2 หัว 1 หอชาย 3

133 56.58050010003.ร48005  โทรศัพทแ์บบไร้สาย รุ่น 200I 1 หอชาย 3

134 56.62300020001.ร49004  ไฟฉุกเฉนิ 2 หัว ชนดิแบตเตอร่ีแหง้ 1 หอชาย 3

135 56.62300020001.ร49005  ไฟฉุกเฉนิ 2 หัว ชนดิแบตเตอร่ีแหง้ 1 หอชาย 3

136 56.62300020001.ร49006  ไฟฉุกเฉนิ 2 หัว ชนดิแบตเตอร่ีแหง้ 1 หอชาย 3

137 56.62300020001.ร49007  ไฟฉุกเฉนิ 2 หัว ชนดิแบตเตอร่ีแหง้ 1 หอชาย 3

138 56.62300020001.ร49008  ไฟฉุกเฉนิ 2 หัว ชนดิแบตเตอร่ีแหง้ 1 หอชาย 3

139 56.71100060051.ร49070 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสโครงเหล็กชุบโครเมี่ยมเดี่ยว 1 หอชาย 3

140 56.41400010002.ร50014  พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 3

141 56.71100070052.ร50004  โตะ๊วางเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 1 หอชาย 3

142 56.71100070052.ร50005  โตะ๊วางเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 1 หอชาย 3

143 56.71100070052.ร50006  โตะ๊วางเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ 1 หอชาย 3

144 56.41400010012.ร51004  พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 3

145 56.41400010012.ร51005  พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 3

146 56.41100020002.
ร55001 เคร่ืองท าน้ าเย็นตอ่ประปา 1 หอชาย 3

147 56.41200010002.ร47011  เคร่ืองปรับอากาศชนดิแยกสว่น แบบแขวน 1 หอชาย 3

148 มช.060042-008(19-21)น. พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว  สขีาว 1 หอชาย 3

149 มช.060042-008(19-21)น. พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว  สขีาว 1 หอชาย 3

150 มช.060042-008(19-21)น. พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว  สขีาว 1 หอชาย 3

151 มช.060042-073(3)น. อนิเตอร์คอมล าโพง ย่ีหอ้พานาโซนคิ รุ่น วี เอ็น 580 1 หอชาย 3

152 มช.060044-051น. อนิเตอร์คอมไอโฟนรุ่น LEF พร้อมเบเกอร์กันดูด 30 เอ 1 หอชาย 3

153 มช.060044-052(1-6)น.(1) อนิเตอร์คอมไอโฟน รุ่น LE-A 1 หอชาย 3

154 มช.060044-052(1-6)น.(2) อนิเตอร์คอมไอโฟน รุ่น LE-A 1 หอชาย 3

155 มช.060044-052(1-6)น.(3) อนิเตอร์คอมไอโฟน รุ่น LE-A 1 หอชาย 3

156 มช.060044-052(1-6)น.(4) อนิเตอร์คอมไอโฟน รุ่น LE-A 1 หอชาย 3

157 มช.060044-052(1-6)น.(5) อนิเตอร์คอมไอโฟน รุ่น LE-A 1 หอชาย 3

158 มช.060044-052(1-6)น.(6) อนิเตอร์คอมไอโฟน รุ่น LE-A 1 หอชาย 3

159 มช.060044-115น. ไฟฉุกเฉนิ Sunkyo รุ่น SL3523 
12V 2X 35W ชนดิไมเ่ตมิน้ า-กลั่น 1 หอชาย 3

160 มช.090417-011(1-4) เคร่ืองดับเพลงิย่ีหอ้พอลลี่สแีดงเคมแีหง้ขนาด 12 ปอนด์ 1 หอชาย 3

161 มช.090417-011(1-4) เคร่ืองดับเพลงิย่ีหอ้พอลลี่สแีดงเคมแีหง้ขนาด 12 ปอนด์ 1 หอชาย 3

162 มช.090417-011(1-4) เคร่ืองดับเพลงิย่ีหอ้พอลลี่สแีดงเคมแีหง้ขนาด 12 ปอนด์ 1 หอชาย 3

163 มช.090417-011(1-4) เคร่ืองดับเพลงิย่ีหอ้พอลลี่สแีดงเคมแีหง้ขนาด 12 ปอนด์ 1 หอชาย 3

164 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 1 1 หอชาย 3

165 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 2 1 หอชาย 3

166 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 3 1 หอชาย 3

167 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 4 1 หอชาย 3

168 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 5 1 หอชาย 3

169 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 6 1 หอชาย 3

170 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 7 1 หอชาย 3

171 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 8 1 หอชาย 3

172 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 9 1 หอชาย 3

173 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 10 1 หอชาย 3

174 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 11 1 หอชาย 3

175 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 12 1 หอชาย 3

176 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 13 1 หอชาย 3

177 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 14 1 หอชาย 3



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

178 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 15 1 หอชาย 3

179 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 16 1 หอชาย 3

180 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 17 1 หอชาย 3

181 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 18 1 หอชาย 3

182 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 19 1 หอชาย 3

183 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 20 1 หอชาย 3

184 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 21 1 หอชาย 3

185 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 22 1 หอชาย 3

186 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 23 1 หอชาย 3

187 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 24 1 หอชาย 3

188 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 25 1 หอชาย 3

189 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 26 1 หอชาย 3

190 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 27 1 หอชาย 3

191 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 28 1 หอชาย 3

192 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 29 1 หอชาย 3

193 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 30 1 หอชาย 3

194 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 31 1 หอชาย 3

195 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 32 1 หอชาย 3

196 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 33 1 หอชาย 3

197 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 34 1 หอชาย 3

198 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 35 1 หอชาย 3

199 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 36 1 หอชาย 3

200 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 37 1 หอชาย 3

201 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 38 1 หอชาย 3

202 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 39 1 หอชาย 3

203 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 40 1 หอชาย 3

204 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 41 1 หอชาย 3

205 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 42 1 หอชาย 3

206 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน คันที่ 43 1 หอชาย 3

207 56.41100020002.
ผ51005 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่
ทอ่ประปา 1 หอชาย 4.

208 56.41100020002.
ผ51006 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่
ทอ่ประปา 1 หอชาย 4.

209 56.71100060052.
ร50024 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสม
ีพนักพงิ ชนดิแถว ๆ 
2 ตัว 1 หอชาย 4.

210 56.41400010012.
ร51006 พัดลมโคจรเพดาน 
ขนาด16 นิ้ว 1 หอชาย 4.

211 56.41400010012.
ร51007 พัดลมโคจรเพดาน 
ขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 4.

212 56.41400010012.
ร52001 พัดลมโคจรตดิผนัง 
ขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 4.

213 56.41400010012.
ร52002 พัดลมโคจรตดิผนัง 
ขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 4.

214 56.41400010012.
ร52003 พัดลมโคจรตดิผนัง 
ขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 4.

215 56.71100060140.
ร53046 เกา้อี้พลาสตกิสขีาว 
ไมม่ทีา้วแขนชนดิหนา 1 หอชาย 4.

216 56.71050050003.
ร54007 เกา้อี้ไฟเบอร์แถว ๆ 
ละ4 ที่นั่ง โครงเหล็ก 1 หอชาย 4.

217 56.71050050003.
ร54008 เกา้อี้ไฟเบอร์แถว ๆ 
ละ4 ที่นั่ง โครงเหล็ก 1 หอชาย 4.

218 56.71050050003.
ร54009 เกา้อี้ไฟเบอร์แถว ๆ 
ละ4 ที่นั่ง โครงเหล็ก 1 หอชาย 4.

219 56.71050050003.
ร54010 เกา้อี้ไฟเบอร์แถว ๆ 
ละ4 ที่นั่ง โครงเหล็ก 1 หอชาย 4.

220 56.71050050003.
ร54011 เกา้อี้ไฟเบอร์แถว ๆ 
ละ4 ที่นั่ง โครงเหล็ก 1 หอชาย 4.

221 56.71050050003.
ร54012 เกา้อี้ไฟเบอร์แถว ๆ 
ละ4 ที่นั่ง โครงเหล็ก 1 หอชาย 4.

222 มช.090518-008(1-6) (4) มา้นั่งยาวไมส้ักขนาด 30x45x250 ซม. 1 หอชาย 4.

223 มช.090518-008(1-6) (5) มา้นั่งยาวไมส้ักขนาด 30x45x250 ซม. 1 หอชาย 4.

224 มช.090518-008(1-6) (6) มา้นั่งยาวไมส้ักขนาด 30x45x250 ซม. 1 หอชาย 4.
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225 มช.060036-041(5)น. ไฟฉุกเฉนิ เซฟการ์ด เอสแอล 503 ชนดิตอ้งเตมิน้ ากลั่น มไีฟดวง 1 หอชาย 4.

226 มช.060040-136(4)น. เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบ 4 กอ๊กขนาด 100x50 ซม.สูง 140 ซม. 1 หอชาย 4.

227 มช.060044-077น. อนิเตอร์คอมไอโฟนรุ่น LEF10  พร้อมเบเกอร์กันดูด 30 A 1 หอชาย 4.

228 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 1 1 หอชาย 4.

229 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 2 1 หอชาย 4.

230 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 3 1 หอชาย 4.

231 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 4 1 หอชาย 4.

232 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 5 1 หอชาย 4.

233 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 6 1 หอชาย 4.

234 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 7 1 หอชาย 4.

235 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 8 1 หอชาย 4.

236 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 9 1 หอชาย 4.

237 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 10 1 หอชาย 4.

238 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 11 1 หอชาย 4.

239 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 12 1 หอชาย 4.

240 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 13 1 หอชาย 4.

241 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 14 1 หอชาย 4.

242 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 15 1 หอชาย 4.

243 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 16 1 หอชาย 4.

244 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 17 1 หอชาย 4.

245 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 18 1 หอชาย 4.

246 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 19 1 หอชาย 4.

247 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 20 1 หอชาย 4.

248 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 21 1 หอชาย 4.

249 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 22 1 หอชาย 4.

250 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 23 1 หอชาย 4.

251 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 24 1 หอชาย 4.

252 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 25 1 หอชาย 4.

253 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 26 1 หอชาย 4.

254 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 27 1 หอชาย 4.

255 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 28 1 หอชาย 4.

256 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 29 1 หอชาย 4.

257 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 30 1 หอชาย 4.

258 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 31 1 หอชาย 4.

259 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 32 1 หอชาย 4.

260 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 33 1 หอชาย 4.

261 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 34 1 หอชาย 4.

262 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 35 1 หอชาย 4.

263 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 36 1 หอชาย 4.

264 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 37 1 หอชาย 4.

265 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 38 1 หอชาย 4.

266 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 39 1 หอชาย 4.

267 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 40 1 หอชาย 4.

268 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 41 1 หอชาย 4.

269 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยาน  คันที่ 42 1 หอชาย 4.

270 56.41100020002.
ผ51008 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปา 1 หอชาย 5.

271 มช.090616-(1-168)ต.(165) ตู้เสื้อผ้านักศกึษา 
ไมส้ักทาแชล็ค 1 หอชาย 5.
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272 มช.090616-(1-168)ต.(166) ตู้เสื้อผ้านักศกึษา 
ไมส้ักทาแชล็ค 1 หอชาย 5.

273 มช.090616-(1-168)ต.(167) ตู้เสื้อผ้านักศกึษา 
ไมส้ักทาแชล็ค 1 หอชาย 5.

274 มช.090616-(1-168)ต.(168) ตู้เสื้อผ้านักศกึษา 
ไมส้ักทาแชล็ค 1 หอชาย 5.

275 มช.0906616(1-2)(2) โตะ๊ท างานไมส้ักทาแชล็ค 1 หอชาย 5.

276 มช.090616(1) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

277 มช.090616(2) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

278 มช.090616(3) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

279 มช.090616(4) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

280 มช.090616(5) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

281 มช.090616(6) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

282 มช.090616(7) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

283 มช.090616(8) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

284 มช.090616(9) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

285 มช.090616(10) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

286 มช.090616(11) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

287 มช.090616(12) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

288 มช.090616(13) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

289 มช.090616(14) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

290 มช.090616(15) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

291 มช.090616(16) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

292 มช.090616(17) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

293 มช.090616(18) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

294 มช.090616(19) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

295 มช.090616(20) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

296 มช.090616(21) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

297 มช.090616(22) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

298 มช.090616(23) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

299 มช.090616(24) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

300 มช.090616(25) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

301 มช.090616(26) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

302 มช.090616(27) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

303 มช.090616(28) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

304 มช.090616(29) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

305 มช.090616(30) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

306 มช.090616(31) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

307 มช.090616(32) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

308 มช.090616(33) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

309 มช.090616(34) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

310 มช.090616(35) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

311 มช.090616(36) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

312 มช.090616(37) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

313 มช.090616(38) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

314 มช.090616(39) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

315 มช.090616(40) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

316 มช.090616(41) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

317 มช.090616(42) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

318 มช.090616(43) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.
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319 มช.090616(44) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

320 มช.090616(45) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

321 มช.090616(46) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

322 มช.090616(47) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

323 มช.090616(48) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

324 มช.090616(49) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

325 มช.090616(50) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

326 มช.090616(51) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

327 มช.090616(52) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

328 มช.090616(53) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

329 มช.090616(54) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

330 มช.090616(55) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

331 มช.090616(56) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

332 มช.090616(57) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

333 มช.090616(58) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

334 มช.090616(59) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

335 มช.090616(60) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

336 มช.090616(61) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

337 มช.090616(62) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

338 มช.090616(63) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

339 มช.090616(64) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

340 มช.090616(65) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

341 มช.090616(66) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

342 มช.090616(67) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

343 มช.090616(68) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

344 มช.090616(69) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

345 มช.090616(70) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

346 มช.090616(71) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

347 มช.090616(72) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

348 มช.090616(73) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

349 มช.090616(74) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

350 มช.090616(75) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

351 มช.090616(76) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

352 มช.090616(77) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

353 มช.090616(78) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

354 มช.090616(79) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

355 มช.090616(80) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

356 มช.090616(81) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

357 มช.090616(82) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

358 มช.090616(83) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

359 มช.090616(84) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

360 มช.090616(85) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

361 มช.090616(86) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

362 มช.090616(87) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

363 มช.090616(88) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

364 มช.090616(89) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

365 มช.090616(90) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.
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366 มช.090616(91) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

367 มช.090616(92) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

368 มช.090616(93) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

369 มช.090616(94) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

370 มช.090616(95) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

371 มช.090616(96) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

372 มช.090616(97) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

373 มช.090616(98) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

374 มช.090616(99) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

375 มช.090616(100) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

376 มช.090616(101) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

377 มช.090616(102) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

378 มช.090616(103) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

379 มช.090616(104) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

380 มช.090616(105) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

381 มช.090616(106) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

382 มช.090616(107) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

383 มช.090616(108) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

384 มช.090616(109) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

385 มช.090616(110) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

386 มช.090616(111) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

387 มช.090616(112) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

388 มช.090616(113) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

389 มช.090616(114) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

390 มช.090616(115) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

391 มช.090616(116) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

392 มช.090616(117) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

393 มช.090616(118) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

394 มช.090616(119) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

395 มช.090616(120) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

396 มช.090616(121) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

397 มช.090616(122) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

398 มช.090616(123) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

399 มช.090616(124) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

400 มช.090616(125) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

401 มช.090616(126) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

402 มช.090616(127) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

403 มช.090616(128) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

404 มช.090616(129) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

405 มช.090616(130) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

406 มช.090616(131) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

407 มช.090616(132) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

408 มช.090616(133) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

409 มช.090616(134) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

410 มช.090616(135) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

411 มช.090616(136) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

412 มช.090616(137) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.
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413 มช.090616(138) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

414 มช.090616(139) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

415 มช.090616(140) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

416 มช.090616(141) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

417 มช.090616(142) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

418 มช.090616(143) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

419 มช.090616(144) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

420 มช.090616(145) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

421 มช.090616(146) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

422 มช.090616(147) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

423 มช.090616(148) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

424 มช.090616(149) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

425 มช.090616(150) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

426 มช.090616(151) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

427 มช.090616(152) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

428 มช.090616(153) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

429 มช.090616(154) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

430 มช.090616(155) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

431 มช.090616(156) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

432 มช.090616(157) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

433 มช.090616(158) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

434 มช.090616(159) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

435 มช.090616(160) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

436 มช.090616(161) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

437 มช.090616(162) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

438 มช.090616(163) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

439 มช.090616(164) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

440 มช.090616(165) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

441 มช.090616(166) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

442 มช.090616(167) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

443 มช.090616(168) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

444 มช.090616(169) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

445 มช.090616(170) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

446 มช.090616(171) เตยีงไมเ้นื้อแข็ง 1 หอชาย 5.

447 56.37400020003.
ร48001 เคร่ืองพน่ยาสะพายหลังคันโยกถังแสตนเลส 20 ลติรขึ้นไป 1 หอชาย 5.

448 56.71100060068.
ร48007 เกา้อี้แบบมลีอ้เลื่อนผ้าฝ้าย 1 หอชาย 5.

449 56.79100030008.
ร48008 เคร่ืองดูดฝุ่น 1 หอชาย 5.

450 56.58050010003.
ร49003 โทรศัพทไ์ร้สายชนดิกดปุ่มสามารถลอ๊คได้ 1 หอชาย 5.

451 56.71100060054.
ร50023 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

452 56.71100060054.
ร50024 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

453 56.71100060054.
ร50025 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

454 56.71100060054.
ร50026 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

455 56.71100060054.
ร50027 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

456 56.71100060054.
ร50028 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

457 56.71100060054.
ร50029 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

458 56.71100060054.
ร50030 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

459 56.71100060054.
ร50031 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

460 56.71100060054.
ร50032 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

461 56.71100060054.
ร50033 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

462 56.71100060054.
ร50034 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

463 56.71100060054.
ร50035 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

464 56.71100060054.
ร50036 เกา้อี้มพีนักพงิ ท าดว้ยพลาสตกิสขีาว 1 หอชาย 5.

465 56.41400010012.
ร51002 พัดลมโคจรตดิเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 5.

466 56.58050010001.
ร51001 โทรศัพทแ์บบกดปุ่ม 1 หอชาย 5.

467 56.41400010012.
ร51003 พัดลมโคจรตดิผนัง ขนาด 16 นิ้ว 1 หอชาย 5.

468 56.71100060051.
ร53048 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสนี้ าเงนิชนดิหนา 1 หอชาย 5.

469 56.71100060051.
ร53049 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสนี้ าเงนิชนดิหนา 1 หอชาย 5.

470 56.71100060051.
ร54239 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กกลม 1 หอชาย 5.

471 56.71100060051.
ร54240 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กกลม 1 หอชาย 5.

472 56.71100060051.
ร54241 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กกลม 1 หอชาย 5.

473 56.71100060051.
ร54242 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กกลม 1 หอชาย 5.

474 56.71100060051.
ร54243 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กกลม 1 หอชาย 5.

475 56.71100060051.
ร54244 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กกลม 1 หอชาย 5.

476 56.71100060051.
ร54245 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กกลม 1 หอชาย 5.

477 56.71100060051.
ร54246 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กกลม 1 หอชาย 5.

478 56.71050030003.
ร54003 เตยีงเหล็ก 3.5 ฟุต 2 ชั้น 1 หอชาย 5.

479 56.46100090001.
ร55056  เคร่ืองกรองเรซิ่น 1 หอชาย 5.

480 56.71100060051.
ร46233 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 
มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

481 56.71100060051.
ร46234 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 
มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

482 56.71100060051.
ร46235 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 
มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

483 56.71100060051.
ร46236 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 
มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

484 56.71100060051.
ร46237 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 
มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

485 56.71100060051.
ร46238 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 
มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

486 56.71100060051.
ร46239 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 
มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

487 56.71100060051.
ร46240 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 
มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

488 56.71100060051.
ร46241 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

489 56.71100060051.
ร46242 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

490 56.71100060051.
ร46243 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

491 56.71100060051.
ร46244 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม มพีนักพงิ 1 หอชาย 5.

492 56.71100060051.
ร49054 เกา้อี้เดี่ยวไฟเบอร์กลาสมพีนักพงิโครงเหล็กชุปโครเมี่ยม 1 หอชาย 5.

493 56.71100060051.
ร49055 เกา้อี้เดี่ยวไฟเบอร์กลาสมพีนักพงิโครงเหล็กชุปโครเมี่ยม 1 หอชาย 5.

494 56.71100060051. 
ร51033 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
สนี้ าเงนิเขม้
 1 หอชาย 5.

495 56.71100060051. 
ร51034 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
สนี้ าเงนิเขม้
 1 หอชาย 5.

496 56.71100060051. 
ร51035 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
สนี้ าเงนิเขม้
 1 หอชาย 5.

497 56.71100060051. 
ร51036 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
สนี้ าเงนิเขม้
 1 หอชาย 5.

498 56.71100060051.
ร54047
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

499 56.71100060051.
ร54048
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

500 56.71100060051.
ร54049
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

501 56.71100060051.
ร54050
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

502 56.71100060051.
ร54051
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

503 56.71100060051.
ร54052
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

504 56.71100060051.
ร54053
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

505 56.71100060051.
ร54054
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

506 56.71100060051.
ร54055
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.
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507 56.71100060051.
ร54056
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

508 56.71100060051.
ร54057
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

509 56.71100060051.
ร54058
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

510 56.71100060051.
ร54059
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

511 56.71100060051.
ร54060
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

512 56.71100060051.
ร54061
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

513 56.71100060051.
ร54062
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

514 56.71100060051.
ร54063
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

515 56.71100060051.
ร54064
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

516 56.71100060051.
ร54065
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

517 56.71100060051.
ร54066
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

518 56.71100060051.
ร54067
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

519 56.71100060051.
ร54068
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

520 56.71100060051.
ร54069
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

521 56.71100060051.
ร54070
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

522 56.71100060051.
ร54071
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

523 56.71100060051.
ร54072
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

524 56.71100060051.
ร54073
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

525 56.71100060051.
ร54074
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

526 56.71100060051.
ร54075
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

527 56.71100060051.
ร54076
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

528 56.71100060051.
ร54077
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

529 56.71100060051.
ร54078
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

530 56.71100060051.
ร54079
 เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอชาย 5.

531 56.41200010073.
ร46001 เคร่ืองปรับอากาศ 1 หอชาย 5.

532 56.41200010002.
ร47007 เคร่ืองปรับอากาศ 1 หอชาย 5.

533 มช.060038-007
(1-832)น.(304) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

534 มช.060038-007
(1-832)น.(305) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

535 มช.060038-007
(1-832)น.(306) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

536 มช.060038-007
(1-832)น.(307) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

537 มช.060038-007
(1-832)น.(308) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

538 มช.060038-007
(1-832)น.(309) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

539 มช.060038-007
(1-832)น.(310) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

540 มช.060038-007
(1-832)น.(311) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

541 มช.060038-007
(1-832)น.(312) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

542 มช.060038-007
(1-832)น.(313) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

543 มช.060038-007
(1-832)น.(314) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

544 มช.060038-007
(1-832)น.(315) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

545 มช.060038-007
(1-832)น.(316) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

546 มช.060038-007
(1-832)น.(317) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

547 มช.060038-007
(1-832)น.(318) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

548 มช.060038-007
(1-832)น.(319) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

549 มช.060038-007
(1-832)น.(320) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

550 มช.060038-007
(1-832)น.(321) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

551 มช.060038-007
(1-832)น.(322) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

552 มช.060038-007
(1-832)น.(323) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

553 มช.060038-007
(1-832)น.(324) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.
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554 มช.060038-007
(1-832)น.(325) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

555 มช.060038-007
(1-832)น.(326) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

556 มช.060038-007
(1-832)น.(327) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

557 มช.060038-007
(1-832)น.(328) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

558 มช.060038-007
(1-832)น.(329) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

559 มช.060038-007
(1-832)น.(330) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

560 มช.060038-007
(1-832)น.(331) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

561 มช.060038-007
(1-832)น.(332) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

562 มช.060038-007
(1-832)น.(333) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

563 มช.060038-007
(1-832)น.(334) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

564 มช.060038-007
(1-832)น.(335) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

565 มช.060038-007
(1-832)น.(336) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

566 มช.060038-007
(1-832)น.(337) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

567 มช.060038-007
(1-832)น.(338) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

568 มช.060038-007
(1-832)น.(339) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

569 มช.060038-007
(1-832)น.(340) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

570 มช.060038-007
(1-832)น.(341) เกา้อี้ไฟเบอร์และพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45X75 ซม. 1 หอชาย 5.

571 มช.060040-001
(1-428)(85) เกา้อี้พลาสตกิสขีาว ตรากลว้ย รุ่น CS-951 1 หอชาย 5.

572 มช.060040-001
(1-428)(86) เกา้อี้พลาสตกิสขีาว ตรากลว้ย รุ่น CS-951 1 หอชาย 5.

573 มช.060040-001
(1-428)(87) เกา้อี้พลาสตกิสขีาว ตรากลว้ย รุ่น CS-951 1 หอชาย 5.

574 มช.060040-001
(1-428)(88) เกา้อี้พลาสตกิสขีาว ตรากลว้ย รุ่น CS-951 1 หอชาย 5.

575 มช.060040-001
(1-428)(89) เกา้อี้พลาสตกิสขีาว ตรากลว้ย รุ่น CS-951 1 หอชาย 5.

576 มช.060041-137(1) ที่แขวนหนังสอืพมิพท์ าดว้ยไมส้ักขนาด 
132*60 ซม. 1 หอชาย 5.

577 มช.060041-068 น. โตะ๊ท างานระดับ 3-6 1 หอชาย 5.

578 มช.090619-013(1) มา้นั่งหนิออ่นพร้อมโตะ๊สขีาว 1 หอชาย 5.

579 มช.090619-013(2) มา้นั่งหนิออ่นพร้อมโตะ๊สขีาว 1 หอชาย 5.

580 มช.090619-013(3) มา้นั่งหนิออ่นพร้อมโตะ๊สขีาว 1 หอชาย 5.

581 มช.090619-013(4) มา้นั่งหนิออ่นพร้อมโตะ๊สขีาว 1 หอชาย 5.

582 มช.06012903(2) มา้นั่งหนิออ่นพร้อมโตะ๊ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางไมต่่ ากว่า 1 ม. 

สูงไมต่่ ากว่า 0.75 ม. เกา้อี้ชุดละ 4 ตัว กว้าง .35 ม.

1 หอชาย 5.

583 มช.06012903(3) มา้นั่งหนิออ่นพร้อมโตะ๊ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางไมต่่ ากว่า 1 ม. 

สูงไมต่่ ากว่า 0.75 ม. เกา้อี้ชุดละ 4 ตัว กว้าง .35 ม.

1 หอชาย 5.

584 มช.06012903(4) มา้นั่งหนิออ่นพร้อมโตะ๊ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางไมต่่ ากว่า 1 ม. 

สูงไมต่่ ากว่า 0.75 ม. เกา้อี้ชุดละ 4 ตัว กว้าง .35 ม.

1 หอชาย 5.

585 มช.06013010(2) พัดลมตดิฝาผนังขนาด 16 นิ้วย่ีหอ้ซันโย รุ่น EFB 16 JK 1 หอชาย 5.

586 มช.(ช.5)
160126-029(1)น. ลอ้เข็นพัสดุสฟีา้ 1 หอชาย 5.

587 มช.060039-155 น. โตะ๊ท างานระดับ 3 โครงไมส้ักพื้นโตะ๊ไมอั้ด 1 หอชาย 5.

588 มช.060040-144
(1-107)น.ตัวที่ 95 โตะ๊อาหารสขีาวท าจากเมลามนีกรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง 

ขนาด 1.20 ม.X 30” X 30”

1 หอชาย 5.

589 มช.060040-144
(1-107)น.ตัวที่ 96 โตะ๊อาหารสขีาวท าจากเมลามนีกรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง 

ขนาด 1.20 ม.X 30” X 30”

1 หอชาย 5.

590 มช.060041-103(1)น.  เกา้อี้โพลแีถว ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 5.

591 มช.060041-103(3)น.  เกา้อี้โพลแีถว ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 5.

592 มช.060041-103(6)น.  เกา้อี้โพลแีถว ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 5.

593 มช.060041-103(10)น.  เกา้อี้โพลแีถว ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 5.

594 มช.060041-103(11)น.  เกา้อี้โพลแีถว ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 5.

595 มช.060041-103(13)น.  เกา้อี้โพลแีถว ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 5.
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596 มช.060041-003 (12) น. เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว แถวละ4 ตัว สฟีา้ 1 หอชาย 5.

597 มช.060042-125
(1-26)น.(1) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

598 มช.060042-125
(1-26)น.(2) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

599 มช.060042-125
(1-26)น.(3) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

600 มช.060042-125
(1-26)น.(4) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

601 มช.060042-125
(1-26)น.(5) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

602 มช.060042-125
(1-26)น.(6) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

603 มช.060042-125
(1-26)น.(7) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

604 มช.060042-125
(1-26)น.(8) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

605 มช.060042-125
(1-26)น.(9) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

606 มช.060042-125(1-26)น.(10) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

607 มช.060042-125
(1-26)น.(11) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

608 มช.060042-125
(1-26)น.(12) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

609 มช.060042-125
(1-26)น.(13) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

610 มช.060042-125
(1-26)น.(14) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

611 มช.060042-125
(1-26)น.(15) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

612 มช.060042-125
(1-26)น.(16) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

613 มช.060042-125
(1-26)น.(17) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

614 มช.060042-125
(1-26)น.(18) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

615 มช.060042-125
(1-26)น.(19) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

616 มช.060042-125
(1-26)น.(20) เกา้อี้พับสี่ขามทีี่ส าหรับแลคเชอร์ 1 หอชาย 5.

617 มช.060041-087(1-7) น.(4) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว รุ่น C56 CU ย่ีหอ้มติชูมชิ ิ 1 หอชาย 5.

618 มช.060041-087(1-7) น.(5) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว รุ่น C56 CU ย่ีหอ้มติชูมชิ ิ 1 หอชาย 5.

619 มช.060041-087(1-7) น.(6) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว รุ่น C56 CU ย่ีหอ้มติชูมชิ ิ 1 หอชาย 5.

620 มช.060041-087(1-7) น.(7) พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว รุ่น C56 CU ย่ีหอ้มติชูมชิ ิ 1 หอชาย 5.

621 มช.060043-069 น. เคร่ืองท าน้ าเย็นขนาด  2 กอ๊กแบบตอ่ทอ่ 1 หอชาย 5.

622 มช.060044-091 น. ไมโครโฟนพร้อมสาย 1 หอชาย 5.

623 มช.060045-028 น.(1-8)(2) เคร่ืองท าน้ าเย็น 2 กอ๊กแบบตอ่ทอ่ ขนาด 56´80´140 ซม. 1 หอชาย 5.

624 มช.060045-056 น.(1-11)(4) พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้วย่ีหอ้มติซูบซิ ิรุ่น C48GU 1 หอชาย 5.

625 มช.(ช 5)
7110-013-002.35(1) ชุดรับแขกไมส้ักสนี้ าเงนิเขม้โตะ๊ไมส้ักที่นั่งและพนักพงิสนี้ าเงนิเขม้ 

มา้นั่งยาว 1 ตัว โตะ๊กลาง 1 ตัว เกา้อี้  4 ตัว

1 หอชาย 5.

626 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 1 1 หอชาย 5.

627 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 2 1 หอชาย 5.

628 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 3 1 หอชาย 5.

629 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 4 1 หอชาย 5.

630 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 5 1 หอชาย 5.

631 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 6 1 หอชาย 5.

632 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 7 1 หอชาย 5.

633 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 8 1 หอชาย 5.

634 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 9 1 หอชาย 5.

635 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 10 1 หอชาย 5.

636 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 11 1 หอชาย 5.

637 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 12 1 หอชาย 5.

638 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักรยานมว่ง คันที่ 13 1 หอชาย 5.

639 56.41100020002.
ผ51009 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปา 1 หอชาย 6.

640 มช.060039-016(7) โตะ๊ท างานยาว .70  x 1.21 x .77 เมตร โตะ๊ทาแลคเกอร์ 

มลีิ้นชัก 1 บาน ขาเหล็กทาสดี า

1 หอชาย 6.

641 มช.060041-014 (1-35) ต. (34) เกา้อี้หอ้งประชุมย่ีหอ้ TAIYO  รุ่น CA-02B รุ่น CA-02C 1 หอชาย 6.
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642 มช.060041-014 (1-35) ต. (35) เกา้อี้หอ้งประชุมย่ีหอ้ TAIYO  รุ่น CA-02B รุ่น CA-02C 1 หอชาย 6.

643 มช.060041-015 ต. ชุดรับแขกพร้อมโตะ๊กลาง 1 ชุด รวม 5 ตัว สนี้ าตาล (แทงช ารุดเก้าอี้ 1 ตัว) 1 หอชาย 6.

644 56.71100070192.
ร46115 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ (แทงช ารุดเฉพาะโต๊ะ) 1 หอชาย 6.

645 56.41200010002.
ร47012 เงนิกัน เคร่ืองปรับอากาศชนดิแยกสว่น แบบแขวน 1 หอชาย 6.

646 56.71100060051.
ร50105 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอชาย 6.

647 56.71100060051.
ร50106 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอชาย 6.

648 56.71100060051.
ร50107 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอชาย 6.

649 56.71100060051.
ร50108 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอชาย 6.

650 56.43200020001.
ร54006 เคร่ืองสูบน้ า 1 หอชาย 6.

651 56.41100020002.
ร49001 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปาขนาด 2 กอ๊ก 1 หอชาย 6.

652 มช.(ช.6)060126-
025(1) น. รถจักรยานยนต ์ขนาด 90 ซซีสีฟีา้ หมายเลขเร่ือง ซ ี 90 เคบอีจี ี7889 

ย่ีหอ้ฮอนดา้ หมายเลขทะเบยีน ฝ 8095 เชยีงใหม่

1 หอชาย 6.

653 มช.060039-176(8) น. โตะ๊หนิขัด มาตรฐานตามทอ้งตลาด 1 หอชาย 6.

654 มช.060039-177(5) น. มา้นั่งหนิขัด ไมม่พีนักพงิ 1 หอชาย 6.

655 มช.060039-177(6) น. มา้นั่งหนิขัด ไมม่พีนักพงิ 1 หอชาย 6.

656 มช.060039-177(7) น. มา้นั่งหนิขัด ไมม่พีนักพงิ 1 หอชาย 6.

657 มช.060035-010(210)น. เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

658 มช.060035-010(211)น. เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

659 มช.060035-010(212)น. เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

660 มช.060035-010(213)น. เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

661 มช.060035-010(214)น. เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

662 มช.060035-010(215)น. เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

663 มช.060035-010(216)น. เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

664 มช.060035-010(217)น. เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

665 มช.(ช.6) 060035-011(57) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

666 มช.(ช.6) 060035-011(58) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

667 มช.(ช.6) 060035-011(59) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

668 มช.(ช.6) 060035-011(60) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

669 มช.(ช.6) 060035-011(61) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

670 มช.(ช.6) 060035-011(62) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

671 มช.(ช.6) 060035-011(63) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

672 มช.(ช.6) 060035-011(64) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

673 มช.(ช.6) 060035-011(65) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

674 มช.(ช.6) 060035-011(66) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

675 มช.(ช.6) 060035-011(67) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

676 มช.(ช.6) 060035-011(68) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

677 มช.(ช.6) 060035-011(69) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

678 มช.(ช.6) 060035-011(70) โตะ๊อา่นหนังสอืขาเหล็กขาเดี่ยว พื้นไมอั้ดบุโฟเมกา้สขีาว 1 หอชาย 6.

679 มช.060040-119 น. เคร่ืองตัดหญา้ ย่ีหอ้ฮอนดา้ รุ่น แอลเอ็ม 20 เอ หมายเลขเคร่ือง 7129445 1 หอชาย 6.

680 มช.060038-007
(1-832) น. (462) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

681 มช.060038-007
(1-832) น. (463) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

682 มช.060038-007
(1-832) น. (464) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

683 มช.060038-007
(1-832) น. (465) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

684 มช.060038-007
(1-832) น. (466) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

685 มช.060038-007
(1-832) น. (467) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

686 มช.060038-007
(1-832) น. (468) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

687 มช.060038-007
(1-832) น. (469) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.
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688 มช.060038-007
(1-832) น. (470) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

689 มช.060038-007
(1-832) น. (471) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

690 มช.060038-007
(1-832) น. (472) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

691 มช.060038-007
(1-832) น. (473) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

692 มช.060038-007
(1-832) น. (474) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

693 มช.060038-007
(1-832) น. (475) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

694 มช.060038-007
(1-832) น. (476) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

695 มช.060038-007
(1-832) น. (477) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

696 มช.060038-007
(1-832) น. (478) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

697 มช.060038-007
(1-832) น. (479) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

698 มช.060038-007
(1-832) น. (480) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

699 มช.060038-007
(1-832) น. (481) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

700 มช.060038-007
(1-832) น. (482) เกา้อี้ไฟเบอร์ โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

701 มช.060039-184
(1-945) น.(164) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

702 มช.060039-184
(1-945) น.(165) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

703 มช.060039-184
(1-945) น.(166) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

704 มช.060039-184
(1-945) น.(167) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

705 มช.060039-184
(1-945) น.(168) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

706 มช.060039-184
(1-945) น.(169) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

707 มช.060039-184
(1-945) น.(170) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

708 มช.060039-184
(1-945) น.(171) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวโครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

709 มช.060039-241(1)  น. เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ชนดิกอ๊ก ขนาด 50x80x110 ซม.

ประกอบดว้ยแสตนเลสไร้สนมิมเีทอร์โมสตาร์ทควบคุมความเย็น

1 หอชาย 6.

710 มช.060040-031(16)น. พัดลมตดิเพดาน 56 นิ้ว ย่ีหอ้มติซูบชิ ิรุ่น ซ ี56 จยูี 1 หอชาย 6.

711 มช.060040-031(17)น. พัดลมตดิเพดาน 56 นิ้ว ย่ีหอ้มติซูบชิ ิรุ่น ซ ี56 จยูี 1 หอชาย 6.

712 มช.060040-031(18)น. พัดลมตดิเพดาน 56 นิ้ว ย่ีหอ้มติซูบชิ ิรุ่น ซ ี56 จยูี 1 หอชาย 6.

713 มช.060041-081 น. อนิเตอร์คอม วีเอ็น 580 12 ตัวๆ ละ 740 บาท รวม  8880 บาท 

ประกอบดว้ยสายโทรศัพท ์10 คู่ 100 เมตรๆ 24 บาท เป็นเงนิ2400 บาท

  

สายโทรศัพท ์2 คู่ 6 ขดๆ ละ 532 บาทเป็นเงนิ 3192 บาทคลิ้บ 1 กก.ๆ 

ละ 220 บาท เป็นเงนิ 220 บาท ตะปู 1 กก.ๆ ละ 50 บาท เป็นเงนิ 50 

บาท

1 หอชาย 6.

714 มช.060041-037(10)น. พัดลมตดิเพดาน ขนาด 56 นิ้วย่ีหอ้มติซูบชิรุ่ินซ ี56 จยูี 1 หอชาย 6.

715 มช.060039-308(425) เกา้อี้ไฟเบอร์ ขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

716 มช.060039-308(426) เกา้อี้ไฟเบอร์ ขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

717 มช.060039-308(427) เกา้อี้ไฟเบอร์ ขาเหล็ก ชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

718 มช.060041-098(2)น. เกา้อี้ไฟเบอร์แถว แถวละ 4 ตัว สนี้ าเงนิเขม้ 1 หอชาย 6.

719 มช.060041-098(3)น. เกา้อี้ไฟเบอร์แถว แถวละ 4 ตัว สนี้ าเงนิเขม้ 1 หอชาย 6.

720 มช.060041-098(4)น. เกา้อี้ไฟเบอร์แถว แถวละ 4 ตัว สนี้ าเงนิเขม้ 1 หอชาย 6.

721 มช.060041-128
(1-2)น.(2) โทรทัศนย่ี์หอ้ซันโยสขีนาด 20 นิ้วรุ่น CAP 20 W 1รับสัญญาณได ้100 ชอ่ง ระบบเสยีง 2 ภาษา1 หอชาย 6.

722 มช.060041-103(5) น.  เกา้อี้โพลแีถวขนาด 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 6.

723 มช.060043-020 (1-2)น.(1) โตะ๊คอมพวิเตอร์ขนาด 120x60x75 ซม.สเีทา เป็นไมป้าตเิกลิบอร์ดเคลอืบ 1 หอชาย 6.

724 มช.060043-076(3) น. เกา้อี้โพลี่ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

725 มช.060043-076(4) น. เกา้อี้โพลี่ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

726 มช.060043-076(5) น. เกา้อี้โพลี่ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

727 มช.060043-076(6) น. เกา้อี้โพลี่ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

728 มช.060043-076(7) น. เกา้อี้โพลี่ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

729 มช.060043-076(8) น. เกา้อี้โพลี่ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.
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730 มช.060044-002น.(29) เกา้อี้อา่นหนังสอื ย่ีหอ้ ไฮคลาสรุ่น HC – 180 1 หอชาย 6.

731 มช.060044-002น.(30) เกา้อี้อา่นหนังสอื ย่ีหอ้ ไฮคลาสรุ่น HC – 180 1 หอชาย 6.

732 มช.060044-002น.(31) เกา้อี้อา่นหนังสอื ย่ีหอ้ ไฮคลาสรุ่น HC – 180 1 หอชาย 6.

733 มช.060045-023 น. (1) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 6.

734 มช.060045-023 น. (2) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 6.

735 มช.060045-023 น. (3) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 6.

736 มช.060045-023 น. (4) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง 1 หอชาย 6.

737 มช.060044-074น.(1-322) (76) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

738 มช.060044-074น.(1-322) (77) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

739 มช.060044-074น.(1-322) (78) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

740 มช.060044-074น.(1-322) (79) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

741 มช.060044-074น.(1-322) (80) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

742 มช.060044-074น.(1-322) (81) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

743 มช.060044-074น.(1-322) (82) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

744 มช.060044-074น.(1-322) (83) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

745 มช.060044-074น.(1-322) (84) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

746 มช.060044-074น.(1-322) (85) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

747 มช.060044-074น.(1-322) (86) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

748 มช.060044-074น.(1-322) (87) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

749 มช.060044-074น.(1-322) (88) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

750 มช.060044-074น.(1-322) (89) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

751 มช.060044-074น.(1-322) (90) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

752 มช.060044-074น.(1-322) (91) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

753 มช.060044-074น.(1-322) (92) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

754 มช.060044-074น.(1-322) (93) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

755 มช.060044-074น.(1-322) (94) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

756 มช.060044-074น.(1-322) (95) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

757 มช.060044-074น.(1-322) (96) เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอชาย 6.

758 มช.060042-045 น. เคร่ืองปรับอากาศย่ีหอ้ฟูจแิอร์ขนาด 25000 บทียูี 1 หอชาย 6.

759 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ พัดลมโคจร ย่ีหอ้มติซูบชิิ 1 หอชาย 6.

760 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ พัดลมโคจร ย่ีหอ้ซันโย 1 หอชาย 6.

761 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ พัดลมดูดอากาศ 1 หอชาย 6.

762 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ อา่งลา้งจาน 1 หอชาย 6.

763 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 1 1 หอชาย 6.

764 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 2 1 หอชาย 6.

765 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 3 1 หอชาย 6.

766 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 4 1 หอชาย 6.

767 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 5 1 หอชาย 6.

768 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 6 1 หอชาย 6.

769 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 7 1 หอชาย 6.

770 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 8 1 หอชาย 6.

771 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 9 1 หอชาย 6.

772 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 10 1 หอชาย 6.

773 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 11 1 หอชาย 6.

774 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 12 1 หอชาย 6.

775 ไมม่เีลขครุภัณฑ์ รถจักยาน  คันที่ 13 1 หอชาย 6.
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776 56.7105014004.
ร46004 ชุดรับแขกหุ้มดว้ยหนัง PVC1 ชุด ประกอบดว้ยที่นั่งยาว 1 ตัว,ที่นั่งสั้น 2 

ตัว โตะ๊กลาง 1 ตัว

1 หอชาย 6.

777 56.71100060052.
ร50021 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสมพีนักพงิ ชนดิแถวละ 2 ตัว 1 หอชาย 6.

778 56.71100060052.
ร50022 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสมพีนักพงิ ชนดิแถวละ 2 ตัว 1 หอชาย 6.

779 56.71100060052.
ร50023 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสมพีนักพงิ ชนดิแถวละ 2 ตัว 1 หอชาย 6.

780 56.58050010003.
560001 โทรศัพทแ์บบไร้สาย ย่ีหอ้ พานาโซนคิ รุ่น KXTG3611BX 1 หอชาย 6.

781 56.71050140004.
ร46001 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

782 56.71050140004.
ร46002 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

783 56.71050140004.
ร46003 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

784 56.71050140004.
ร46004 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

785 56.71050140004.
ร46005 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

786 56.71050140004.
ร46006 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

787 56.71050140004.
ร46007 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

788 56.71050140004.
ร46008 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

789 56.71050140004.
ร46009 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

790 56.71050140004.
ร46010 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

791 56.71050140004.
ร46011 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

792 56.71050140004.
ร46012 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

793 56.71050140004.
ร46013 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

794 56.71050140004.
ร46014 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

795 56.71050140004.
ร46015 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

796 56.71050140004.
ร46016 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

797 56.71050140004.
ร46017 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

798 56.71050140004.
ร46018 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

799 56.71050140004.
ร46019 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

800 56.71050140004.
ร46020 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

801 56.71050140004.
ร46021 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

802 56.71050140004.
ร46022 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

803 56.71050140004.
ร46023 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

804 56.71050140004.
ร46024 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

805 56.71050140004.
ร46025 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

806 56.71050140004.
ร46026 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

807 56.71050140004.
ร46027 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

808 56.71050140004.
ร46028 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

809 56.71050140004.
ร46029 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

810 56.71050140004.
ร46030 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

811 56.71050140004.
ร46031 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

812 56.71050140004.
ร46032 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

813 56.71050140004.
ร46033 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

814 56.71050140004.
ร46034 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

815 56.71050140004.
ร46035 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

816 56.71050140004.
ร46036 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

817 56.71050140004.
ร46037 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

818 56.71050140004.
ร46038 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

819 56.71050140004.
ร46039 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

820 56.71050140004.
ร46040 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

821 56.71050140004.
ร46041 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.
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822 56.71050140004.
ร46042 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

823 56.71050140004.
ร46043 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

824 56.71050140004.
ร46044 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

825 56.71050140004.
ร46045 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

826 56.71050140004.
ร46046 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

827 56.71050140004.
ร46047 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

828 56.71050140004.
ร46048 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

829 56.71050140004.
ร46049 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

830 56.71050140004.
ร46050 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอชาย 7.

831 56.71050060018.
ร51003 โตะ๊รับประทานอาหารชนดิพับได้ 1 หอชาย 7.

832 56.41200010002.
ร47008 เคร่ืองปรับอากาศชนดิแยกสว่น แบบแขวน 1 หอชาย 7.

833 มช.(ช7)3750-002-
0001.34 รถจักรยานยนต ์ฮอนดา้ สฟีา้เลขทะเบยีน ชม.-ท- 7008เลขตัวรถ C 70 

KA-D04111เลขเคร่ืองยนต ์c 70 KAE-TD- 4111  -  1  สูบ 70 ซ.ีซี

1 หอชาย 7.

834 ไมม่หีมายเลข คันที่ 1 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

835 ไมม่หีมายเลข คันที่ 2 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

836 ไมม่หีมายเลข คันที่ 3 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

837 ไมม่หีมายเลข คันที่ 4 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

838 ไมม่หีมายเลข คันที่ 5 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

839 ไมม่หีมายเลข คันที่ 6 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

840 ไมม่หีมายเลข คันที่ 7 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

841 ไมม่หีมายเลข คันที่ 8 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

842 ไมม่หีมายเลข คันที่ 9 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

843 ไมม่หีมายเลข คันที่ 10 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

844 ไมม่หีมายเลข คันที่ 11 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

845 ไมม่หีมายเลข คันที่ 12 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

846 ไมม่หีมายเลข คันที่ 13 รถจักรยานมว่ง 1 หอชาย 7.

847 ไมม่หีมายเลข (1) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

848 ไมม่หีมายเลข (2) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

849 ไมม่หีมายเลข (3) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

850 ไมม่หีมายเลข (4) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

851 ไมม่หีมายเลข (5) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

852 ไมม่หีมายเลข (6) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

853 ไมม่หีมายเลข (7) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

854 ไมม่หีมายเลข (8) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

855 ไมม่หีมายเลข (9) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

856 ไมม่หีมายเลข (10) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

857 ไมม่หีมายเลข (11) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

858 ไมม่หีมายเลข (12) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

859 ไมม่หีมายเลข (13) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

860 ไมม่หีมายเลข (14) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

861 ไมม่หีมายเลข (15) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

862 ไมม่หีมายเลข (16) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

863 ไมม่หีมายเลข (17) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

864 ไมม่หีมายเลข (18) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

865 ไมม่หีมายเลข (19) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

866 ไมม่หีมายเลข (20) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

867 ไมม่หีมายเลข (21) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.
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868 ไมม่หีมายเลข (22) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

869 ไมม่หีมายเลข (23) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

870 ไมม่หีมายเลข (24) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

871 ไมม่หีมายเลข (25) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

872 ไมม่หีมายเลข (26) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

873 ไมม่หีมายเลข (27) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

874 ไมม่หีมายเลข (28) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

875 ไมม่หีมายเลข (29) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

876 ไมม่หีมายเลข (30) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

877 ไมม่หีมายเลข (31) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

878 ไมม่หีมายเลข (32) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

879 ไมม่หีมายเลข (33) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

880 ไมม่หีมายเลข (34) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

881 ไมม่หีมายเลข (35) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

882 ไมม่หีมายเลข (36) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

883 ไมม่หีมายเลข (37) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

884 ไมม่หีมายเลข (38) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

885 ไมม่หีมายเลข (39) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

886 ไมม่หีมายเลข (40) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

887 ไมม่หีมายเลข (41) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

888 ไมม่หีมายเลข (42) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

889 ไมม่หีมายเลข (43) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

890 ไมม่หีมายเลข (44) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

891 ไมม่หีมายเลข (45) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

892 ไมม่หีมายเลข (46) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

893 ไมม่หีมายเลข (47) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

894 ไมม่หีมายเลข (48) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

895 ไมม่หีมายเลข (49) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

896 ไมม่หีมายเลข (50) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

897 ไมม่หีมายเลข (51) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

898 ไมม่หีมายเลข (52) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

899 ไมม่หีมายเลข (53) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

900 ไมม่หีมายเลข (54) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

901 ไมม่หีมายเลข (55) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

902 ไมม่หีมายเลข (56) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

903 ไมม่หีมายเลข (57) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

904 ไมม่หีมายเลข (58) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

905 ไมม่หีมายเลข (59) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

906 ไมม่หีมายเลข (60) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

907 ไมม่หีมายเลข (61) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

908 ไมม่หีมายเลข (62) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

909 ไมม่หีมายเลข (63) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

910 ไมม่หีมายเลข (64) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

911 ไมม่หีมายเลข (65) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

912 ไมม่หีมายเลข (66) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

913 ไมม่หีมายเลข (67) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

914 ไมม่หีมายเลข (68) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.
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915 ไมม่หีมายเลข (69) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

916 ไมม่หีมายเลข (70) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

917 ไมม่หีมายเลข (71) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

918 ไมม่หีมายเลข (72) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

919 ไมม่หีมายเลข (73) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

920 ไมม่หีมายเลข (74) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

921 ไมม่หีมายเลข (75) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

922 ไมม่หีมายเลข (76) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

923 ไมม่หีมายเลข (77) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

924 ไมม่หีมายเลข (78) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

925 ไมม่หีมายเลข (79) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

926 ไมม่หีมายเลข (80) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

927 ไมม่หีมายเลข (81) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

928 ไมม่หีมายเลข (82) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

929 ไมม่หีมายเลข (83) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

930 ไมม่หีมายเลข (84) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

931 ไมม่หีมายเลข (85) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

932 ไมม่หีมายเลข (86) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

933 ไมม่หีมายเลข (87) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

934 ไมม่หีมายเลข (88) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

935 ไมม่หีมายเลข (89) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

936 ไมม่หีมายเลข (90) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

937 ไมม่หีมายเลข (91) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

938 ไมม่หีมายเลข (92) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

939 ไมม่หีมายเลข (93) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

940 ไมม่หีมายเลข (94) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

941 ไมม่หีมายเลข (95) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

942 ไมม่หีมายเลข (96) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

943 ไมม่หีมายเลข (97) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

944 ไมม่หีมายเลข (98) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

945 ไมม่หีมายเลข (99) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

946 ไมม่หีมายเลข (100) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

947 ไมม่หีมายเลข (101) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

948 ไมม่หีมายเลข (102) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

949 ไมม่หีมายเลข (103) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

950 ไมม่หีมายเลข (104) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

951 ไมม่หีมายเลข (105) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

952 ไมม่หีมายเลข (106) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

953 ไมม่หีมายเลข (107) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

954 ไมม่หีมายเลข (108) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

955 ไมม่หีมายเลข (109) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

956 ไมม่หีมายเลข (110) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

957 ไมม่หีมายเลข (111) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

958 ไมม่หีมายเลข (112) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

959 ไมม่หีมายเลข (113) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

960 ไมม่หีมายเลข (114) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

961 ไมม่หีมายเลข (115) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.
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962 ไมม่หีมายเลข (116) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

963 ไมม่หีมายเลข (117) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

964 ไมม่หีมายเลข (118) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

965 ไมม่หีมายเลข (119) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

966 ไมม่หีมายเลข (120) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

967 ไมม่หีมายเลข (121) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

968 ไมม่หีมายเลข (122) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

969 ไมม่หีมายเลข (123) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

970 ไมม่หีมายเลข (124) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

971 ไมม่หีมายเลข (125) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

972 ไมม่หีมายเลข (126) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

973 ไมม่หีมายเลข (127) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

974 ไมม่หีมายเลข (128) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

975 ไมม่หีมายเลข (129) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

976 ไมม่หีมายเลข (130) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

977 ไมม่หีมายเลข (131) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

978 ไมม่หีมายเลข (132) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

979 ไมม่หีมายเลข (133) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

980 ไมม่หีมายเลข (134) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

981 ไมม่หีมายเลข (135) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

982 ไมม่หีมายเลข (136) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

983 ไมม่หีมายเลข (137) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

984 ไมม่หีมายเลข (138) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

985 ไมม่หีมายเลข (139) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

986 ไมม่หีมายเลข (140) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

987 ไมม่หีมายเลข (141) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

988 ไมม่หีมายเลข (142) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

989 ไมม่หีมายเลข (143) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

990 ไมม่หีมายเลข (144) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

991 ไมม่หีมายเลข (145) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

992 ไมม่หีมายเลข (146) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

993 ไมม่หีมายเลข (147) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

994 ไมม่หีมายเลข (148) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

995 ไมม่หีมายเลข (149) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

996 ไมม่หีมายเลข (150) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

997 ไมม่หีมายเลข (151) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

998 ไมม่หีมายเลข (152) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

999 ไมม่หีมายเลข (153) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1000 ไมม่หีมายเลข (154) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1001 ไมม่หีมายเลข (155) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1002 ไมม่หีมายเลข (156) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1003 ไมม่หีมายเลข (157) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1004 ไมม่หีมายเลข (158) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1005 ไมม่หีมายเลข (159) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1006 ไมม่หีมายเลข (160) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1007 ไมม่หีมายเลข (161) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1008 ไมม่หีมายเลข (162) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.
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1009 ไมม่หีมายเลข (163) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1010 ไมม่หีมายเลข (164) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1011 ไมม่หีมายเลข (165) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1012 ไมม่หีมายเลข (166) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1013 ไมม่หีมายเลข (167) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1014 ไมม่หีมายเลข (168) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1015 ไมม่หีมายเลข (169) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1016 ไมม่หีมายเลข (170) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1017 ไมม่หีมายเลข (171) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1018 ไมม่หีมายเลข (172) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1019 ไมม่หีมายเลข (173) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1020 ไมม่หีมายเลข (174) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1021 ไมม่หีมายเลข (175) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1022 ไมม่หีมายเลข (176) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1023 ไมม่หีมายเลข (177) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1024 ไมม่หีมายเลข (178) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1025 ไมม่หีมายเลข (179) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1026 ไมม่หีมายเลข (180) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1027 ไมม่หีมายเลข (181) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1028 ไมม่หีมายเลข (182) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1029 ไมม่หีมายเลข (183) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1030 ไมม่หีมายเลข (184) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1031 ไมม่หีมายเลข (185) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1032 ไมม่หีมายเลข (186) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1033 ไมม่หีมายเลข (187) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1034 ไมม่หีมายเลข (188) เตยีงไมเ้ดี่ยว 1 หอชาย 7.

1035 มช.060227-001 เตยีงนอนโครงเหล็กแอลจ ี1x1"ตงไมเ้นื้อแข็ง ปดิขา้งดว้ยไมส้ัก1x6" 1 หอหญงิ 1.

1036 มช.060039-008 โตะ๊ท างาน ขนาด 76x127x75ซม. 1 หอหญงิ 1.

1037 56.71100070005.
ร49004 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1038 56.71100070005.
ร49005 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1039 56.71100070005.
ร49006 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1040 56.71100070005.
ร49007 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1041 56.71100070005.
ร49008 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1042 56.71100070005.
ร49009 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1043 56.71100070005.
ร49010 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1044 56.71100070005.
ร49011 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1045 56.71100070005.
ร49012 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1046 56.71100070005.
ร49013 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1047 56.71100070005.
ร49014 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1048 56.71100070005.
ร49015 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1049 56.71100070005.
ร49016 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1050 56.71100070005.
ร49017 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1051 56.71100070005.
ร49018 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1052 56.71100070005.
ร49019 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1053 56.71100070005.
ร49020 โตะ๊พับหนา้โฟเมกา้ ขนาด 18x30 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1054 56.71100070112.
ร50021 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1055 56.71100070112.
ร50022 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

1056 56.71100070112.
ร50023 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1057 56.71100070112.
ร50024 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1058 56.71100070112.
ร50025 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1059 56.71100070112.
ร50026 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1060 56.71100070112.
ร50027 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1061 56.71100070112.
ร50028 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1062 56.71100070112.
ร50029 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1063 56.71100070112.
ร50030 โตะ๊พับขาเหล็กหนา้โตะ๊บุโฟเมกา้สขีาว 1 หอหญงิ 1.

1064 56.71100070112.
ร47007  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1065 56.71100070112.
ร47008  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1066 56.71100070112.
ร47009  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1067 56.71100070112.
ร47010  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1068 56.71100070112.
ร47011  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1069 56.71100070112.
ร47012  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1070 56.71100070112.
ร47013  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1071 56.71100070112.
ร47014  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1072 56.71100070112.
ร47015  โตะ๊พับขาเหล็ก ขนาด 47x47 1 หอหญงิ 1.

1073 56.71100060140.
ร50001 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1074 56.71100060140.
ร50002 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1075 56.71100060140.
ร50003 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1076 56.71100060140.
ร50004 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1077 56.71100060140.
ร50005 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1078 56.71100060140.
ร50006 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1079 56.71100060140.
ร50007 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1080 56.71100060140.
ร50008 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1081 56.71100060140.
ร50009 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1082 56.71100060140.
ร50010 เกา้อี้พลาสตกิ มพีนักพงิสขีาว 1 หอหญงิ 1.

1083 56.41100020011.
ร47003 เคร่ืองท าน้ าเย็น 2 กอ๊ก แบบตอ่ทอ่ประปาพร้อมเคร่ืองกรอง 1 หอหญงิ 1.

1084 56.41100020011.
ร47004 เคร่ืองท าน้ าเย็น 2 กอ๊ก แบบตอ่ทอ่ประปาพร้อมเคร่ืองกรอง 1 หอหญงิ 1.

1085 56.41100020002.
ร48003 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่กับทอ่ประปาพร้อมเคร่ืองกรอง 1 หอหญงิ 1.

1086 56.71050140004.
ร48005 ชุดรับแขกหนัง สแีดง 1 หอหญงิ 1.

1087 56.41400010012.
ร54008 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1088 56.41400010012.
ร54009 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1089 56.41400010010.
ร57002 พัดลมโคจรผนัง ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 1.

1090 56.71100070039.
ร53040 โตะ๊อา่นหนังสอืโครงเหล็กกลอ่งบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 1.

1091 56.71100070039.
ร53041 โตะ๊อา่นหนังสอืโครงเหล็กกลอ่งบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 1.

1092 56.71100070039.
ร53042 โตะ๊อา่นหนังสอืโครงเหล็กกลอ่งบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 1.

1093 56.71100070092.
5456160 เกา้อี้บุผ้าฝ้าย 1 หอหญงิ 1.

1094 มช.060044-074 น.(1-14) (7) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1095 มช.060044-074 น.(1-14) (8) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1096 มช.060044-074 น.(1-14) (9) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1097 มช.060044-074 น.(1-14) (10) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1098 มช.060044-074 น.(1-14) (11) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1099 มช.060044-074 น.(1-14) (12) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1100 มช.060044-074 น.(1-14) (13) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1101 มช.060044-074 น.(1-14) (14) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.
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1102 มช.060045-022
(1-18) น. (5) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว 

ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว

1 หอหญงิ 1.

1103 มช.060045-022
(1-18) น. (6) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว 

ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว

1 หอหญงิ 1.

1104 มช.060045-022
(1-18) น. (7) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว 

ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว

1 หอหญงิ 1.

1105 มช.060045-022
(1-18) น. (8) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว 

ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว

1 หอหญงิ 1.

1106 มช.060045-022
(1-18) น. (9) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว 

ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว

1 หอหญงิ 1.

1107 มช.060045-022
(1-18) น. (10) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว 

ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว

1 หอหญงิ 1.

1108 มช.060045-022(1-18) น. (11) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว 

ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว

1 หอหญงิ 1.

1109 มช.060045-022
(1-18) น. (12) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว1 หอหญงิ 1.

1110 มช.060045-022
(1-18) น. (13) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว1 หอหญงิ 1.

1111 มช.060045-022
(1-18) น. (14) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว1 หอหญงิ 1.

1112 มช.060045-022
(1-18) น. (15) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว1 หอหญงิ 1.

1113 มช.060045-022
(1-18) น. (16) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว1 หอหญงิ 1.

1114 มช.060045-022
(1-18) น. (17) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว1 หอหญงิ 1.

1115 มช.060045-022
(1-18) น. (18) โตะ๊อา่นหนังสอืสี่เหลี่ยมจตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์ สขีาว ขอบโตะ๊ทาสขีาว ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29 นิ้ว1 หอหญงิ 1.

1116 มช.060044-008
(1-10)น. (6) โตะ๊อาหารขนาด 4 ฟุต ขาเหล็กหนา้โตะ๊เมลามนีลายไม้ 1 หอหญงิ 1.

1117 มช.060044-008
(1-10)น. (7) โตะ๊อาหารขนาด 4 ฟุต ขาเหล็กหนา้โตะ๊เมลามนีลายไม้ 1 หอหญงิ 1.

1118 มช.060044-008
(1-10)น. (8) โตะ๊อาหารขนาด 4 ฟุต ขาเหล็กหนา้โตะ๊เมลามนีลายไม้ 1 หอหญงิ 1.

1119 มช.060044-008
(1-10)น. (9) โตะ๊อาหารขนาด 4 ฟุต ขาเหล็กหนา้โตะ๊เมลามนีลายไม้ 1 หอหญงิ 1.

1120 มช.060044-008
(1-10)น. (10) โตะ๊อาหารขนาด 4 ฟุต ขาเหล็กหนา้โตะ๊เมลามนีลายไม้ 1 หอหญงิ 1.

1121 มช.060044-009
(1-27)น. (21) เกา้อี้พลาสตกิของชุปเปอร์แวร์ รุ่น ซเีอช-50 1 หอหญงิ 1.

1122 มช.060044-009
(1-27)น. (22) เกา้อี้พลาสตกิของชุปเปอร์แวร์ รุ่น ซเีอช-50 1 หอหญงิ 1.

1123 มช.060044-009
(1-27)น. (23) เกา้อี้พลาสตกิของชุปเปอร์แวร์ รุ่น ซเีอช-50 1 หอหญงิ 1.

1124 มช.060044-009
(1-27)น. (24) เกา้อี้พลาสตกิของชุปเปอร์แวร์ รุ่น ซเีอช-50 1 หอหญงิ 1.

1125 มช.060044-009
(1-27)น. (25) เกา้อี้พลาสตกิของชุปเปอร์แวร์ รุ่น ซเีอช-50 1 หอหญงิ 1.

1126 มช.060044-009
(1-27)น. (26) เกา้อี้พลาสตกิของชุปเปอร์แวร์ รุ่น ซเีอช-50 1 หอหญงิ 1.

1127 มช.060044-009
(1-27)น. (27) เกา้อี้พลาสตกิของชุปเปอร์แวร์ รุ่น ซเีอช-50 1 หอหญงิ 1.

1128 มช.060043-001
(201-210) น.
(210) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 1.

1129 มช.060042-025
(1-7)น. (1) เกา้อี้บุผ้าฝ้ายขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 1.

1130 มช.060042-025
(1-7)น. (2) เกา้อี้บุผ้าฝ้ายขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 1.

1131 มช.060042-025
(1-7)น. (3) เกา้อี้บุผ้าฝ้ายขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 1.

1132 มช.060042-025
(1-7)น. (4) เกา้อี้บุผ้าฝ้ายขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 1.

1133 มช.060042-025
(1-7)น. (5) เกา้อี้บุผ้าฝ้ายขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 1.

1134 มช.060042-004
(1-20)น. (10) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1135 มช.060042-004
(1-20)น. (11) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1136 มช.060042-004
(1-20)น. (12) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1137 มช.060042-004
(1-20)น. (13) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1138 มช.060042-004
(1-20)น. (14) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1139 มช.060042-004
(1-20)น. (15) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1140 มช.060042-004
(1-20)น. (16) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.
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1141 มช.060042-004
(1-20)น. (17) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1142 มช.060042-004
(1-20)น. (18) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1143 มช.060042-004
(1-20)น. (19) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1144 มช.060042-004
(1-20)น. (20) โตะ๊อาหารขนาด 48นิ้วx32 นิ้ว หนา้โตะ๊เป็นเมลามนี 1 หอหญงิ 1.

1145 มช.060042-092
(121-140)น. (122) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1146 มช.060042-092
(121-140)น. (123) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1147 มช.060042-092
(121-140)น. (124) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1148 มช.060042-092
(121-140)น. (125) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1149 มช.060042-092
(121-140)น. (126) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1150 มช.060042-092
(121-140)น. (127) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1151 มช.060042-092
(121-140)น. (128) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1152 มช.060042-092
(121-140)น. (129) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1153 มช.060042-092
(121-140)น. (130) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1154 มช.060042-092
(121-140)น. (131) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1155 มช.060042-092
(121-140)น. (132) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1156 มช.060042-092
(121-140)น. (133) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1157 มช.060042-092
(121-140)น. (134) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1158 มช.060042-092
(121-140)น. (135) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1159 มช.060042-092
(121-140)น. (136) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1160 มช.060042-092
(121-140)น. (137) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1161 มช.060042-092
(121-140)น. (138) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1162 มช.060042-092
(121-140)น. (139) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1163 มช.060042-092
(121-140)น. (140) เกา้อี้ไฟเบอร์ขาไขว้ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได้ 1 หอหญงิ 1.

1164 มช.060040-143
(1-34)น. (28) เกา้อี้ไฟเบอร์โพลี่เดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1165 มช.060040-143
(1-34)น. (29) เกา้อี้ไฟเบอร์โพลี่เดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1166 มช.060040-143
(1-34)น. (30) เกา้อี้ไฟเบอร์โพลี่เดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1167 มช.060040-143
(1-34)น. (31) เกา้อี้ไฟเบอร์โพลี่เดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1168 มช.060040-143
(1-34)น. (32) เกา้อี้ไฟเบอร์โพลี่เดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1169 มช.060040-143
(1-34)น. (33) เกา้อี้ไฟเบอร์โพลี่เดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1170 มช.060040-143
(1-34)น. (34) เกา้อี้ไฟเบอร์โพลี่เดี่ยวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1171 มช.060039-308 (232-323)น.(314) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1172 มช.060039-308 (232-323)น.(315)เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1173 มช.060039-308 (232-323)น.(316)เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1174 มช.060039-308 (232-323)น.(317) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1175 มช.060039-308 (232-323)น.(318)เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1176 มช.060039-308 (232-323)น.(319)เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1177 มช.060039-308 (232-323)น.(320)เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1178 มช.060039-308 (232-323)น.(321) เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1179 มช.060039-308 (232-323)น.(322)เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1180 มช.060039-308 (232-323)น.(323)เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวขาเหล็กกลมชุบโครเมี่ยม 1 หอหญงิ 1.

1181 มช.060040-006
(1-19)น. (1) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1182 มช.060040-006(1-19)น. (2) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1183 มช.060040-006(1-19)น. (3) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1184 มช.060040-006(1-19)น. (4) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1185 มช.060040-006(1-19)น. (5) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1186 มช.060040-006(1-19)น. (6) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1187 มช.060040-006(1-19)น. (7) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.
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1188 มช.060040-006(1-19)น. (8) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1189 มช.060040-006(1-19)น. (9) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1190 มช.060040-006(1-19)น. (10) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1191 มช.060040-006(1-19)น. (11) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1192 มช.060040-006(1-19)น. (12) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1193 มช.060040-006(1-19)น. (13) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1194 มช.060040-006(1-19)น. (14) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1195 มช.060040-006(1-19)น. (15) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1196 มช.060040-006(1-19)น. (16) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1197 มช.060040-006(1-19)น. (17) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1198 มช.060040-006(1-19)น. (18) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1199 มช.060040-006(1-19)น. (19) โตะ๊พับบุโฟเมกา้ ขนาด 24”x36” ชนดิขอบเหล็ก 1 หอหญงิ 1.

1200 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(4) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1201 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(5) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1202 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(6) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1203 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(7) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1204 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(8) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1205 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(9) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1206 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(10) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1207 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(11) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1208 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(12) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1209 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(13) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1210 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(14) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1211 มช.7110-006-0004. 35(1-15)(15) เกา้อี้ไฟเบอร์ 1 หอหญงิ 1.

1212 มช.060035-011
(82-87) )(82) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์

 ขอบโตะ๊ทาส ี ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29”

1 หอหญงิ 1.

1213 มช.060035-011
(82-87) )(83) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์

 ขอบโตะ๊ทาส ี ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29”

1 หอหญงิ 1.

1214 มช.060035-011
(82-87) )(84) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์

 ขอบโตะ๊ทาส ี ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29”

1 หอหญงิ 1.

1215 มช.060035-011
(82-87) )(85) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์

 ขอบโตะ๊ทาส ี ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29”

1 หอหญงิ 1.

1216 มช.060035-011
(82-87) )(86) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์

 ขอบโตะ๊ทาส ี ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29”

1 หอหญงิ 1.

1217 มช.060035-011
(82-87) )(87) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ยไฟเบอร์

 ขอบโตะ๊ทาส ี ขาเดี่ยว ฐานสี่แฉก ขนาด 30x30x29”

1 หอหญงิ 1.

1218 มช.060035-010
(310-320)
น.(319) เกา้อี้ไฟเบอร์ ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ขนาด 45x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1219 มช.060035-010
(310-320)
น.(320) เกา้อี้ไฟเบอร์ ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม ขนาด 45x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1220 มช.6210-006-
0001.35(1)น. ไฟฉุกเฉนิเซพการ์ด เอส แอล-503 ชนดิไมต่อ้งเตมิน้ ากลั่น 3 ดวง 1 หอหญงิ 1.

1221 มช.060037-017
(1-15)น.(10) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิเดี่ยวรุ่นซพี ี02 1 หอหญงิ 1.

1222 มช.060037-017
(1-15)น.(11) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิเดี่ยวรุ่นซพี ี02 1 หอหญงิ 1.

1223 มช.060037-017
(1-15)น.(12) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิเดี่ยวรุ่นซพี ี02 1 หอหญงิ 1.

1224 มช.060037-017
(1-15)น.(13) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิเดี่ยวรุ่นซพี ี02 1 หอหญงิ 1.

1225 มช.060037-017
(1-15)น.(14) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิเดี่ยวรุ่นซพี ี02 1 หอหญงิ 1.

1226 มช.060037-017
(1-15)น.(15) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิเดี่ยวรุ่นซพี ี02 1 หอหญงิ 1.

1227 มช.060038-007
(624-638)น.(638) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1228 มช.060039-184
(359-417)น. (388) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.
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1229 มช.060039-184
(359-417)น. (389) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1230 มช.060039-184
(359-417)น. (390) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1231 มช.060039-184
(359-417)น. (391) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1232 มช.060039-184
(359-417)น. (392) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1233 มช.060039-184
(359-417)น. (393) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1234 มช.060039-184
(359-417)น. (394) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1235 มช.060039-184
(359-417)น. (395) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1236 มช.060039-184
(359-417)น. (396) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1237 มช.060039-184
(359-417)น. (397) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1238 มช.060039-184
(359-417)น. (398) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1239 มช.060039-184
(359-417)น. (399) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1240 มช.060039-184
(359-417)น. (400) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1241 มช.060039-184
(359-417)น. (401) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1242 มช.060039-184
(359-417)น. (402) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1243 มช.060039-184
(359-417)น. (403) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1244 มช.060039-184
(359-417)น. (404) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1245 มช.060039-184
(359-417)น. (405) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1246 มช.060039-184
(359-417)น. (406) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1247 มช.060039-184
(359-417)น. (407) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1248 มช.060039-184
(359-417)น. (408) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1249 มช.060039-184
(359-417)น. (409) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1250 มช.060039-184
(359-417)น. (410) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1251 มช.060039-184
(359-417)น. (411) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1252 มช.060039-184
(359-417)น. (412) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1253 มช.060039-184
(359-417)น. (413) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1254 มช.060039-184
(359-417)น. (414) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1255 มช.060039-184
(359-417)น. (415) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1256 มช.060039-184
(359-417)น. (416) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1257 มช.060039-184
(359-417)น. (417) เกา้อี้ไฟเบอร์ขนาด 
45 x75 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1258 มช.080039-006น. ตู้ใสกุ่ญแจ ตู้ไมส้ักมฝีาปดิ-เปดิดา้นเดยีว ขนาด 56x66x9 ซม. 1 หอหญงิ 1.

1259 มช.080118-035น. เคร่ืองชั่งน้ าหนัก เคร่ืองชั่งบุคคลพร้อมที่วัดสว่นสูง ย่ีหอ้เซกา้ 

แบบ 211/207 และมรีายละเอยีดชั่งไดสู้งสุด 150 กก. วัดสว่นสูงได ้

75-200 ซม.

1 หอหญงิ 1.

1260 มช.060042-052 น. เคร่ืองปรับอากาศย่ีหอ้ฟูจแิอร์ ขนาด 44,000  บทียูี 1 หอหญงิ 1.

1261 คันที่ 1 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1262 คันที่ 2 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1263 คันที่ 3 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1264 คันที่ 4 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1265 คันที่ 5 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1266 คันที่ 6 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1267 คันที่ 7 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1268 คันที่ 8 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1269 คันที่ 9 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1270 คันที่ 10 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 1.

1271 7100-007-0003 
ตัวที่ 1 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1272 7100-007-0003 
ตัวที่ 2 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1273 7100-007-0003 
ตัวที่ 3 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.
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1274 7100-007-0003 
ตัวที่ 4 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1275 7100-007-0003 
ตัวที่ 5 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1276 7100-007-0003 
ตัวที่ 6 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1277 7100-007-0003 
ตัวที่ 7 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1278 7100-007-0003 
ตัวที่ 8 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1279 7100-007-0003 
ตัวที่ 9 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1280 7100-007-0003 
ตัวที่ 10 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1281 7100-007-0003 
ตัวที่ 11 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1282 7100-007-0003 
ตัวที่ 12 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1283 7100-007-0003 
ตัวที่ 13 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1284 7100-007-0003 
ตัวที่ 14 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1285 7100-007-0003 
ตัวที่ 15 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1286 7100-007-0003 
ตัวที่ 16 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1287 7100-007-0003 
ตัวที่ 17 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1288 7100-007-0003 
ตัวที่ 18 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1289 7100-007-0003 
ตัวที่ 19 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1290 7100-007-0003 
ตัวที่ 20 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1291 7100-007-0003 
ตัวที่ 21 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1292 7100-007-0003 
ตัวที่ 22 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1293 7100-007-0003 
ตัวที่ 23 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1294 7100-007-0003 
ตัวที่ 24 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1295 7100-007-0003 
ตัวที่ 25 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1296 7100-007-0003 
ตัวที่ 26 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1297 7100-007-0003 
ตัวที่ 27 โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาเหล็กขนาด 36x36” 1 หอหญงิ 2.

1298 56.71050140004.
ร46081 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1299 56.71050140004.
ร46082 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1300 56.71050140004.
ร46083 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1301 56.71050140004.
ร46084 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1302 56.71050140004.
ร46085 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1303 56.71050140004.
ร46086 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1304 56.71050140004.
ร46087 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1305 56.71050140004.
ร46088 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1306 56.71050140004.
ร46089 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1307 56.71050140004.
ร46090 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1308 56.71050140004.
ร46091 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1309 56.71050140004.
ร46092 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1310 56.71050140004.
ร46093 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1311 56.71050140004.
ร46094 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1312 56.71050140004.
ร46095 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1313 56.71050140004.
ร46096 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1314 56.71050140004.
ร46097 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1315 56.71050140004.
ร46098 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1316 56.71050140004.
ร46099 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1317 56.71050140004.
ร46100 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1318 56.71050140004.
ร46101 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1319 56.71050140004.
ร46102 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1320 56.71050140004.
ร46103 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.
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1321 56.71050140004.
ร46104 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1322 56.71050140004.
ร46105 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1323 56.71050140004.
ร46106 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1324 56.71050140004.
ร46107 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1325 56.71050140004.
ร46108 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1326 56.71050140004.
ร46109 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1327 56.71050140004.
ร46110 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยวขาเหล็กชุบโคร
เมี่ยมมพีนักพงิ 1 หอหญงิ 2.

1328 56.71100040001.
ร46001 เหล็กดัดใส ่TV 1 หอหญงิ 2.

1329 56.41100020002.
ร48002 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบเทา้เหยียบและมอืกด 1 หอหญงิ 2.

1330 56.59650010003.
ร48003 ไมโครโฟน 1 หอหญงิ 2.

1331 56.41400010012.
ร49001 พัดลมโคจรเพดาน 
ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 2.

1332 56.41400010012.
ร49002 พัดลมโคจรเพดาน 
ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 2.

1333 56.41400010012.
ร49003 พัดลมโคจรเพดาน 
ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 2.

1334 56.74400100001.
ร49021 เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์
ชนดิเลเซอร์1020 1 หอหญงิ 2.

1335 56.41100020013.
ร50001 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบ 2 
กอ๊ก 1 หอหญงิ 2.

1336 56.41400020002.
ร54001 พัดลมดูดอากาศ 
ขนาด 8 นิ้ว 1 หอหญงิ 2.

1337 มช.(ญ.2)060035-
011(92) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1338 มช.(ญ.2)060035-
011(93) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1339 มช.(ญ.2)060035-
011(94) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1340 มช.(ญ.2)060035-
011(95) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1341 มช.(ญ.2)060035-
011(96) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1342 มช.(ญ.2)060035-
011(97) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1343 มช.(ญ.2)060035-
011(98) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1344 มช.(ญ.2)060035-
011(99) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1345 มช.(ญ.2)060035-
011(100) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1346 มช.(ญ.2)060035-
011(101) โตะ๊อา่นหนังสอืเอนกประสงคพ์ื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัสบุดว้ยไฟเบอร์สขีาว

ขอบโตะ๊สดี าขาเดี่ยวฐานสี่ แยกขนาด 30 x30 x29” ขาแฉก

1 หอหญงิ 2.

1347 มช.08211-076 โตะ๊พมิพด์ดี โตะ๊ไมส้ักขาเหล็กสดี า ขนาด 59x110x66xซม. 3 ลิ้นชัก 

พร้อมเกา้อี้โครงเหล็กที่นั่งไมเ้ลื่อนสูงต่ าได้

1 หอหญงิ 2.

1348 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(66) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1349 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(67) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1350 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(68) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1351 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(69) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.
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1352 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(70) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1353 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(71) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1354 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(72) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1355 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(73) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1356 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(74) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1357 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(75) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1358 มช.(ญ.2)7110-007-0001(76) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1359 มช.(ญ.2)7110-007-0001(77) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1360 มช.(ญ.2)7110-007-0001(78) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1361 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(79) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1362 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(80) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1363 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(81) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1364 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(82) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1365 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(83) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1366 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(84) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1367 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(85) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1368 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(86) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1369 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(87) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1370 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(88) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1371 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(89) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1372 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(90) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1373 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(91) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1374 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(92) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.
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1375 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(93) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1376 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(94) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1377 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(95) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1378 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(96) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1379 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(97) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1380 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(98) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1381 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(99) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1382 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(100) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1383 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(101) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1384 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(102) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1385 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(103) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1386 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(104) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1387 มช.(ญ.2)7110-
007-0001(105) โตะ๊เขยีนหนังสอืโตะ๊สี่เหลี่ยมโครงเหล็กพับไดผิ้วโตะ๊ท าดว้ยควีบอร์ด

หนา 4 มม.ขนาด 24x36”

1 หอหญงิ 2.

1388 มช.060041-
013(1-33) น.(1) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1389 มช.060041-
013(1-33) น.(2) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1390 มช.060041-
013(1-33) น.(3) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1391 มช.060041-
013(1-33) น.(4) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1392 มช.060041-
013(1-33) น.(5) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1393 มช.060041-
013(1-33) น.(6) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1394 มช.060041-
013(1-33) น.(7) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1395 มช.060041-
013(1-33) น.(8) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1396 มช.060041-
013(1-33) น.(9) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1397 มช.060041-
013(1-33) น.(10) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1398 มช.060041-013
(1-33) น.(11) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1399 มช.060041-013
(1-33) น.(12) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1400 มช.060041-013
(1-33) น.(13) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1401 มช.060041-013
(1-33) น.(14) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1402 มช.060041-013
(1-33) น.(15) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1403 มช.060041-013
(1-33) น.(16) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1404 มช.060041-013
(1-33) น.(17) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1405 มช.060041-013
(1-33) น.(18) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1406 มช.060041-013
(1-33) น.(19) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1407 มช.060041-013
(1-33) น.(20) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1408 มช.060041-013
(1-33) น.(21) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.
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1409 มช.060041-013
(1-33) น.(22) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1410 มช.060041-013
(1-33) น.(23) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1411 มช.060041-013
(1-33) น.(24) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1412 มช.060041-013
(1-33) น.(25) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1413 มช.060041-013
(1-33) น.(26) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1414 มช.060041-013
(1-33) น.(27) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1415 มช.060041-013
(1-33) น.(28) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1416 มช.060041-013
(1-33) น.(29) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1417 มช.060041-013
(1-33) น.(30) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1418 มช.060041-013
(1-33) น.(31) เกา้อี้พลาสตกิไมม่แีขนตรากลว้ยสขีาว 1 หอหญงิ 2.

1419 มช.060042-023
(1-145) น. (11) เกา้อี้บุฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 2.

1420 มช.060042-023
(1-145) น. (12) เกา้อี้บุฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 2.

1421 มช.060042-023
(1-145) น. (13) เกา้อี้บุฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 2.

1422 มช.060042-023
(1-145) น. (14) เกา้อี้บุฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 2.

1423 มช.060040-144
(1-107) น. (61) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1424 มช.060040-144
(1-107) น. (62) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1425 มช.060040-144
(1-107) น. (63) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1426 มช.060040-144
(1-107) น. (64) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1427 มช.060040-144
(1-107) น. (65) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1428 มช.060040-144
(1-107) น. (66) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1429 มช.060040-144
(1-107) น. (67) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1430 มช.060040-144
(1-107) น. (68) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1431 มช.060040-144
(1-107) น. (69) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1432 มช.060040-144
(1-107) น. (70) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1433 มช.060040-144
(1-107) น. (71) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1434 มช.060040-144
(1-107) น. (72) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1435 มช.060040-144
(1-107) น. (73) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1436 มช.060040-144
(1-107) น. (74) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1437 มช.060040-144
(1-107) น. (75) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1438 มช.060040-144
(1-107) น. (76) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.
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1439 มช.060040-144
(1-107) น. (77) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1440 มช.060040-144
(1-107) น. (78) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1441 มช.060040-144
(1-107) น. (79) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1442 มช.060040-144
(1-107) น. (80) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1443 มช.060040-144
(1-107) น. (81) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1444 มช.060040-144
(1-107) น. (82) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1445 มช.060040-144
(1-107) น. (83) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1446 มช.060040-144
(1-107) น. (84) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1447 มช.060040-144
(1-107) น. (85) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1448 มช.060040-144
(1-107) น. (86) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1449 มช.060040-144
(1-107) น. (87) โตะ๊อาหาร 1.20 เมตร ยาว 30" สูง 30"  ท าดว้ยเมลามนี  

กรอบโตะ๊ท าดว้ยไมเ้นื้อแข็ง

1 หอหญงิ 2.

1450 มช.060045-073 น. เคร่ืองปรับอากาศYORK  แบบแยกสว่นชนดิตั้งแขวนขนาด56,000 BTU 

รุ่น YCM 56/FCT 56

1 หอหญงิ 2.

1451 มช.060039-248 บ โทรศัพทแ์บบกดหมายเลข ย่ีหอ้ Goldstar รุ่น 5140 1 หอหญงิ 2.

1452 56.71050140004.
ร46157 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1453 56.71050140004.
ร46158 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1454 56.71050140004.
ร46159 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1455 56.71050140004.
ร46160 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1456 56.71050140004.
ร46161 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1457 56.71050140004.
ร46162 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1458 56.71050140004.
ร46163 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1459 56.71050140004.
ร46164 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1460 56.71050140004.
ร46165 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1461 56.71050140004.
ร46166 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1462 56.71050140004.
ร46167 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1463 56.71050140004.
ร46168 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1464 56.71050140004.
ร46169 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1465 56.71050140004.
ร46170 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาสเดี่ยว
ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม
มพีนักพงิ 1 หอหญงิ 3.

1466 56.71100070192.
ร46181 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์
พร้อมเกา้อี้ 1 หอหญงิ 3.

1467 56.71100070192.
ร46182 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์
พร้อมเกา้อี้ 1 หอหญงิ 3.

1468 56.71100070192.
ร46183 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์
พร้อมเกา้อี้ 1 หอหญงิ 3.

1469 56.71100070192.
ร46184 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์
พร้อมเกา้อี้ 1 หอหญงิ 3.

1470 56.71100070192.
ร46185 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์
พร้อมเกา้อี้ 1 หอหญงิ 3.

1471 56.41400010012.
ร54011 พัดลมโคจรเพดาน 
ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 3.

1472 56.37400020003.
ร58009 ถังพน่ยา มอืโยก 1 หอหญงิ 3.

1473 56.41100020013.
ร58008 เคร่ืองท าน้ าเย็น 2 
หัวกอ๊ก 1 หอหญงิ 3.
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1474 56.71100060009.
ร47002 เกา้อี้ส านักงานหุ้ม
หนังเทยีมขาเหล็ก
โครเมี่ยมมทีี่วางแขน 1 หอหญงิ 3.

1475 มช.060040-173(1-5) น. (3) เคร่ืองกรองน้ าดื่ม

แสตนเลสทอ่คู่รุ่นเอส 104  อัตราการไหล  150-300  ลติร/ชม.

1 หอหญงิ 3.

1476 มช.060041-055
(1-2) น. (1) เกา้อี้ท างานบุผ้าฝ้าย  ขนาดกลาง  24"x15"x33" 1 หอหญงิ 3.

1477 มช.060041-056 น.  (2) เกา้อี้ท างานบุผ้าหนัง พวีีซขีนาดเล็ก  22"x15"x33" 1 หอหญงิ 3.

1478 มช.060042-023
(1-145) น. (27) เกา้อี้บุผ้าฝ้ายขา 5 ขา  มลีอ้  สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 3.

1479 มช.060043-023 น. เกา้อี้บุผ้าฝ้ายสเีทา  
มขีา 5 ขา  มลีอ้ส าหรับปรับได ้ไมม่ทีี่ทา้วแขน 1 หอหญงิ 3.

1480 มช.060036-041 (1) น. ไฟฉุกเฉนิ ชนดิดวงไฟ 3 ดวง ไมต่อ้งเตมิน้ ากลั่น 1 หอหญงิ 3.

1481 มช.060042-055 น. เคร่ืองปรับอากาศ  ย่ีหอ้ฟูจแิอร์ขนาด  44,000  บทียูี 1 หอหญงิ 3.

1482 56.71100070192.
ร46204 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ 1 หอหญงิ 4.

1483 56.71100070192.
ร46205 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ 1 หอหญงิ 4.

1484 56.78200080003.
ร46011 โตะ๊ปงิปอง 1 หอหญงิ 4.

1485 56.79100030001.
ร47003 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 1,500 วัตต์ 1 หอหญงิ 4.

1486 56.37400020003.
ร47001 เคร่ืองพน่ยาแบบสะพายหลัง แบบคันโยก 1 หอหญงิ 4.

1487 56.71100060051.
ร49172 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1488 56.71100060051.
ร49173 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1489 56.71100060051.
ร49174 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1490 56.71100060051.
ร49175 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1491 56.71100060051.
ร49176 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1492 56.71100060051.
ร49177 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1493 56.71100060051.
ร49178 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1494 56.71100060051.
ร49181 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1495 56.71100060051.
ร49182 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1496 56.71100060051.
ร49183 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1497 56.71100060051.
ร49184 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1498 56.71100060051.
ร49185 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1499 56.71100060051.
ร49186 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1500 56.71100060051.
ร49187 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1501 56.71100060051.
ร49188 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1502 56.71100060051.
ร49189 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1503 56.71100060051.
ร49190 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1504 56.71100060051.
ร49191 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1505 56.71100060051.
ร49192 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1506 56.71100060051.
ร49193 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1507 56.71100060051.
ร49194 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1508 56.71100060051.
ร49195 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1509 56.71100060051.
ร49196 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1510 56.71100060051.
ร49197 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1511 56.71100060051.
ร49198 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1512 56.71100060051.
ร49199 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1513 56.71100060051.
ร49200 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1514 56.71100060051.
ร49171 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1515 56.71100060051.
ร49179 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1516 56.71100060051.
ร49180 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิ สกีรมทา่ 1 หอหญงิ 4.

1517 56.41400010016.
ร51002 พัดลมเพดานขนาดใบพัด 56 นิ้ว 1 หอหญงิ 4.

1518 56.41400010016.
ร51003 พัดลมเพดานขนาดใบพัด 56 นิ้ว 1 หอหญงิ 4.

1519 56.71100060008.
ร52001 เกา้อี้ท างานชนดิสูงหมุนปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 4.
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1520 56.43200020001.
ร54011 เคร่ืองสูบน้ า 1 หอหญงิ 4.

1521 56.41400010012.
ร54004 พัดลม โคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 
ย่ีหอ้มติซูบชิิ 1 หอหญงิ 4.

1522 56.41400010012.
ร54005 พัดลม โคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 
ย่ีหอ้มติซูบชิิ 1 หอหญงิ 4.

1523 56.71100060051.
ร54011 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1524 56.71100060051.ร54012 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1525 56.71100060051.
ร54013 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1526 56.71100060051.
ร54014 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1527 56.71100060051.
ร54015 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1528 56.71100060051.
ร54016 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1529 56.71100060051.
ร54017 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1530 56.71100060051.
ร54018 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1531 56.71100060051.
ร54019 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1532 56.71100060051.
ร54020 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1533 56.71100060051.
ร54021 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1534 56.71100060051.
ร54022 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1535 56.71100060051.
ร54023 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1536 56.71100060051.
ร54024 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1537 56.71100060051.
ร54025 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1538 56.71100060051.
ร54026 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1539 56.71100060051.
ร54027 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1540 56.71100060051.
ร54028 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1541 56.71100060051.
ร54029 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1542 56.71100060051.
ร54030 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1543 56.71100060051.
ร54031 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1544 56.71100060051.
ร54032 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1545 56.71100060051.
ร54033 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1546 56.71100060051.
ร54034 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1547 56.71100060051.
ร54035 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1548 56.71100060051.
ร54036 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1549 56.71100060051.
ร54037 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1550 56.71100060051.
ร54038 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1551 56.71100060051.
ร54039 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1552 56.71100060051.
ร54040 เกา้อี้โพลขีาเหล็ก
ชุบสนี้ าเงนิ 1 หอหญงิ 4.

1553 มช.(ญ.4)
7110-006-004 เกา้อี้นั่งยาว ท าดว้ยไมส้ัก ขาเหล็ก ขนาด 30x200x50 ซม. 

เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด1x1นิ้ว ทาสดี า

1 หอหญงิ 4.

1554 มช.080312-014
(1-5)น.(1) อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ เนชั่นแนล   รุ่นวี เอ็ม  520 1 หอหญงิ 4.

1555 มช.080312-014
(1-5)น.(3) อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ เนชั่นแนล   รุ่นวี เอ็ม  520 1 หอหญงิ 4.

1556 มช.080312-014
(1-5)น.(5) อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ เนชั่นแนล รุ่นวี เอ็ม  520 1 หอหญงิ 4.

1557 มช.080312-014
(1-5)น.(8) อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ เนชั่นแนล รุ่นวี เอ็ม  520 1 หอหญงิ 4.

1558 มช.080312-014
(1-5)น.(15) อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ เนชั่นแนล รุ่นวี เอ็ม  520 1 หอหญงิ 4.

1559 มช.060037-015น. เคร่ืองยิงทอ่น้ าทิ้ง ยู เอส เอ 1 หอหญงิ 4.

1560 มช.060040-132(1)น อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ PANA รุ่น 580 A พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

-สายโทรศัพท ์2+0.65  3 มว้น

-คลิ๊บรัดสาย  15 กลอ่ง

-อนิเตอร์คอม  6  ตัว

1 หอหญงิ 4.
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1561 มช.060040-132(2)น อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ PANA รุ่น 580 A พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

-สายโทรศัพท ์2+0.65  3 มว้น

-คลิ๊บรัดสาย  15 กลอ่ง

-อนิเตอร์คอม  6  ตัว

1 หอหญงิ 4.

1562 มช.060040-132(3)น อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ PANA รุ่น 580 A พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

-สายโทรศัพท ์2+0.65  3 มว้น

-คลิ๊บรัดสาย  15 กลอ่ง

-อนิเตอร์คอม  6  ตัว

1 หอหญงิ 4.

1563 มช.060040-132(4)น อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ PANA รุ่น 580 A พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

-สายโทรศัพท ์2+0.65  3 มว้น

-คลิ๊บรัดสาย  15 กลอ่ง

-อนิเตอร์คอม  6  ตัว

1 หอหญงิ 4.

1564 มช.060040-132(5)น อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ PANA รุ่น 580 A พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

-สายโทรศัพท ์2+0.65  3 มว้น

-คลิ๊บรัดสาย  15 กลอ่ง

-อนิเตอร์คอม  6  ตัว

1 หอหญงิ 4.

1565 มช.060040-132(6)น อนิเตอร์คอม ย่ีหอ้ PANA รุ่น 580 A พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

-สายโทรศัพท ์2+0.65  3 มว้น

-คลิ๊บรัดสาย  15 กลอ่ง

-อนิเตอร์คอม  6  ตัว

1 หอหญงิ 4.

1566 มช.060041-077 น. เคร่ืองเรียกภายในประกอบดว้ย

-ตัวแมอ่นิเตอร์คอมส าหรับ  3จุด 2 ตัว  รวม  7,150 บาท

-หมอ้แปลงอนิเตอร์คอม 1 ตัว1,525 บาท

-คา่แรง 1 งาน 800 บาท

1 หอหญงิ 4.

1567 มช.060042-079
(1-4)น.-1 มู่ลี่ปรับแสงหอ้งคอมพวิเตอร์ขนาด 367x125 ซม. 1 หอหญงิ 4.

1568 มช.060042-073
(1-15)น.(11) อนิเตอร์คอมล าโพง ย่ีหอ้ พานาโซนคิ  รุ่น VN 580 1 หอหญงิ 4.

1569 คันที่ 1 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1570 คันที่ 2 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1571 คันที่ 3 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1572 คันที่ 4 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1573 คันที่ 5 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1574 คันที่ 6 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1575 คันที่ 7 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1576 คันที่ 8 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1577 คันที่ 9 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1578 คันที่ 10 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1579 คันที่ 11 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1580 คันที่ 12 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1581 คันที่ 13 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1582 คันที่ 14 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1583 คันที่ 15 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1584 คันที่ 16 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1585 คันที่ 17 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1586 คันที่ 18 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1587 คันที่ 19 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1588 คันที่ 20 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1589 คันที่ 21 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.
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1590 คันที่ 22 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1591 คันที่ 23 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1592 คันที่ 24 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1593 คันที่ 25 รถจักรยาน ย่ีหอ้นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 4.

1594 มช.080311-002
(1-41)ต. (1) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1595 มช.080311-002
(1-41)ต. (2) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1596 มช.080311-002
(1-41)ต. (3) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1597 มช.080311-002
(1-41)ต. (4) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1598 มช.080311-002
(1-41)ต. (5) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1599 มช.080311-002
(1-41)ต. (6) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1600 มช.080311-002
(1-41)ต. (7) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1601 มช.080311-002
(1-41)ต. (8) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1602 มช.080311-002
(1-41)ต. (9) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1603 มช.080311-002
(1-41)ต. (10) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1604 มช.080311-002
(1-41)ต. (11) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1605 มช.080311-002
(1-41)ต. (12) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1606 มช.080311-002
(1-41)ต. (13) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1607 มช.080311-002
(1-41)ต. (14) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1608 มช.080311-002
(1-41)ต. (15) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1609 มช.080311-002
(1-41)ต. (16) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1610 มช.080311-002
(1-41)ต. (17) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1611 มช.080311-002
(1-41)ต. (18) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1612 มช.080311-002
(1-41)ต. (19) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1613 มช.080311-002
(1-41)ต. (20) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1614 มช.080311-002
(1-41)ต. (21) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.
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1615 มช.080311-002
(1-41)ต. (22) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1616 มช.080311-002
(1-41)ต. (23) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1617 มช.080311-002
(1-41)ต. (24) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1618 มช.080311-002
(1-41)ต. (25) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1619 มช.080311-002
(1-41)ต. (26) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1620 มช.080311-002
(1-41)ต. (27) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1621 มช.080311-002
(1-41)ต. (28) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1622 มช.080311-002
(1-41)ต. (29) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1623 มช.080311-002
(1-41)ต. (30) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1624 มช.080311-002
(1-41)ต. (31) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1625 มช.080311-002
(1-41)ต. (32) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1626 มช.080311-002
(1-41)ต. (33) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1627 มช.080311-002
(1-41)ต. (34) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1628 มช.080311-002
(1-41)ต. (35) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1629 มช.080311-002
(1-41)ต. (36) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1630 มช.080311-002
(1-41)ต. (37) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1631 มช.080311-002
(1-41)ต. (38) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1632 มช.080311-002
(1-41)ต. (39) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1633 มช.080311-002
(1-41)ต. (40) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1634 มช.080311-002
(1-41)ต. (41) โตะ๊เขยีนหนังสอื ตัวกระดานโตะ๊ท าดว้ยไมส้ักอัดรูปสี่เหลี่ยมผ่ืนผ้า 

ขนาด 60x80x75 ซม.มขีาเหล็ก 4 ขา ทาสดี า ไมม่ลีิ้นชัก

1 หอหญงิ 5.

1635 มช.080411-002 (1-300)ต.
(204) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1636 มช.080411-002 (1-300)ต.
(205) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1637 มช.080411-002 (1-300)ต.
(206) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.
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1638 มช.080411-002 (1-300)ต.
(207) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1639 มช.080411-002 (1-300)ต.
(208) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1640 มช.080411-002 (1-300)ต.
(209) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1641 มช.080411-002 (1-300)ต.
(210) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1642 มช.080411-002 (1-300)ต.
(211) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1643 มช.080411-002 (1-300)ต.
(212) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1644 มช.080411-002 (1-300)ต.
(213) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1645 มช.080411-002 (1-300)ต.
(214) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1646 มช.080411-002 (1-300)ต.
(215) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1647 มช.080411-002 (1-300)ต.
(216) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1648 มช.080411-002 (1-300)ต.
(217) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1649 มช.080411-002 (1-300)ต.
(218) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1650 มช.080411-002 (1-300)ต.
(219) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1651 มช.080411-002 (1-300)ต.
(220) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1652 มช.080411-002 (1-300)ต.
(221) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1653 มช.080411-002 (1-300)ต.
(222) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1654 มช.080411-002 (1-300)ต.
(223) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1655 มช.080411-002 (1-300)ต.
(224) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1656 มช.080411-002 (1-300)ต.
(225) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1657 มช.080411-002 (1-300)ต.
(226) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1658 มช.080411-002 (1-300)ต.
(227) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1659 มช.080411-002 (1-300)ต.
(228) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1660 มช.080411-002 (1-300)ต.
(229) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.
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1661 มช.080411-002 (1-300)ต.
(230) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1662 มช.080411-002 (1-300)ต.
(231) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1663 มช.080411-002 (1-300)ต.
(232) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1664 มช.080411-002 (1-300)ต.
(233) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1665 มช.080411-002 (1-300)ต.
(234) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1666 มช.080411-002 (1-300)ต.
(235) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1667 มช.080411-002 (1-300)ต.
(236) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1668 มช.080411-002 (1-300)ต.
(237) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1669 มช.080411-002 (1-300)ต.
(238) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1670 มช.080411-002 (1-300)ต.
(239) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1671 มช.080411-002 (1-300)ต.
(240) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1672 มช.080411-002 (1-300)ต.
(241) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1673 มช.080411-002 (1-300)ต.
(242) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1674 มช.080411-002 (1-300)ต.
(243) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1675 มช.080411-002 (1-300)ต.
(244) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1676 มช.080411-002 (1-300)ต.
(245) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1677 มช.080411-002 (1-300)ต.
(246) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1678 มช.080411-002 (1-300)ต.
(247) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1679 มช.080411-002 (1-300)ต.
(248) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1680 มช.080411-002 (1-300)ต.
(249) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1681 มช.080411-002 (1-300)ต.
(250) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1682 มช.080411-002 (1-300)ต.
(251) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1683 มช.080411-002 (1-300)ต.
(252) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.
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1684 มช.080411-002 (1-300)ต.
(253) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1685 มช.080411-002 (1-300)ต.
(254) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1686 มช.080411-002 (1-300)ต.
(255) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1687 มช.080411-002 (1-300)ต.
(256) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1688 มช.080411-002 (1-300)ต.
(257) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1689 มช.080411-002 (1-300)ต.
(258) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1690 มช.080411-002 (1-300)ต.
(259) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1691 มช.080411-002 (1-300)ต.
(260) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1692 มช.080411-002 (1-300)ต.
(261) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1693 มช.080411-002 (1-300)ต.
(262) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1694 มช.080411-002 (1-300)ต.
(263) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1695 มช.080411-002 (1-300)ต.
(264) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1696 มช.080411-002 (1-300)ต.
(265) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1697 มช.080411-002 (1-300)ต.
(266) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1698 มช.080411-002 (1-300)ต.
(267) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1699 มช.080411-002 (1-300)ต.
(268) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1700 มช.080411-002 (1-300)ต.
(269) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1701 มช.080411-002 (1-300)ต.
(270) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1702 มช.080411-002 (1-300)ต.
(271) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1703 มช.080411-002 (1-300)ต.
(272) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1704 มช.080411-002 (1-300)ต.
(273) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1705 มช.080411-002 (1-300)ต.
(274) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1706 มช.080411-002 (1-300)ต.
(275) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.
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1707 มช.080411-002 (1-300)ต.
(276) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1708 มช.080411-002 (1-300)ต.
(277) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1709 มช.080411-002 (1-300)ต.
(278) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1710 มช.080411-002 (1-300)ต.
(279) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1711 มช.080411-002 (1-300)ต.
(280) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1712 มช.080411-002 (1-300)ต.
(281) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1713 มช.080411-002 (1-300)ต.
(282) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1714 มช.080411-002 (1-300)ต.
(283) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1715 มช.080411-002 (1-300)ต.
(284) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1716 มช.080411-002 (1-300)ต.
(285) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1717 มช.080411-002 (1-300)ต.
(286) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1718 มช.080411-002 (1-300)ต.
(287) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1719 มช.080411-002 (1-300)ต.
(288) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1720 มช.080411-002 (1-300)ต.
(289) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1721 มช.080411-002 (1-300)ต.
(290) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1722 มช.080411-002 (1-300)ต.
(291) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1723 มช.080411-002 (1-300)ต.
(292) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1724 มช.080411-002 (1-300)ต.
(293) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1725 มช.080411-002 (1-300)ต.
(294) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1726 มช.080411-002 (1-300)ต.
(295) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1727 มช.080411-002 (1-300)ต.
(296) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1728 มช.080411-002 (1-300)ต.
(297) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1729 มช.080411-002 (1-300)ต.
(298) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.
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1730 มช.080411-002 (1-300)ต.
(299) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1731 มช.080411-002 (1-300)ต.
(300) โตะ๊เขยีนหนังสอืสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 36 ซม. ยาว 80 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1732 มช.080411-003 (1-29)ต.(29) โตะ๊อาหารสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้าง 90 ซม.ยาว 90 ซม.สูง 77 ซม. 

บุโฟเมกา้สขีาว ประกอบดว้ยโครงเหล็กสดี า

1 หอหญงิ 5.

1733 มช.080411-005 (1-5) (3) โตะ๊ท างานเจา้หนา้ที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 70 ซม.ยาว 120 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี าดา้นขวามลีิ้นชักชั้นลา่ง

เป็นบานทบืทาดว้ยแชล็ค

1 หอหญงิ 5.

1734 มช.080411-005 (1-5) (4) โตะ๊ท างานเจา้หนา้ที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 70 ซม.ยาว 120 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี าดา้นขวามลีิ้นชักชั้นลา่ง

เป็นบานทบืทาดว้ยแชล็ค

1 หอหญงิ 5.

1735 มช.080411-005 (1-5) (5) โตะ๊ท างานเจา้หนา้ที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 70 ซม.ยาว 120 ซม. 

สูง 75 ซม. ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี าดา้นขวามลีิ้นชักชั้นลา่ง

เป็นบานทบืทาดว้ยแชล็ค

1 หอหญงิ 5.

1736 มช.080411-017 (1) ต. เคานเ์ตอร์อาหาร สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 60 ซม. ยาว 5 ม. 50 ซม. 

สูง 105 ซม. โครงไมส้ักขาเหล็กสดี าดา้นบนบุโฟเมกา้สขีาวมลีิ้นชัก

ตรงกลาง 2 ลิ้นชัก ใตล้ิ้นชักเป็นตู้ไมส้ักอัดจ านวน 2 บานริมทั้งสองขา้ง

เป็นชั้น จ านวน 2 ชั้น ท าดว้ยไมอั้ดสักทาแชล็ก

1 หอหญงิ 5.

1737 มช.080411-017 (1) ต. ตู้เก็บอาหารขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 4 ม.75 ซม. สูง 80 ซม. 

โครงไมส้ักชั้นบนบุโฟเมกา้สขีาวขาเหล็กแบง่ออกเป็น 6 ชอ่ง มตีู้บาน

มุ้งลวดเลื่อนได ้3 ชอ่ง ลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก 1 ชอ่ง ตู้ทบึบานปดิเปดิ 1 ชอ่ง 

ประกอบดว้ยไมอั้ดสักทาแชล็ด

1 หอหญงิ 5.

1738 มช.080511-004 (1-11) (11) โตะ๊หอ้งอา่นหนังสอื สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 90 ซม. ยาว 180 ซม.สูง 76 

ซม.

ประกอบดว้ยไมอั้ดสักโครงเหล็กสดี า 5 ตัว ประกอบดว้ยโฟเมกา้สขีาว

โครงเหล็กสดี าจ านวน 6 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1739 มช.080716-004
(1-37) (1) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1740 มช.080716-004
(1-37) (2) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1741 มช.080716-004
(1-37) (3) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1742 มช.080716-004
(1-37) (4) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1743 มช.080716-004
(1-37) (5) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1744 มช.080716-004
(1-37) (6) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1745 มช.080716-004
(1-37) (7) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1746 มช.080716-004
(1-37) (8) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1747 มช.080716-004
(1-37) (9) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1748 มช.080716-004
(1-37) (10) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.
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1749 มช.080716-004
(1-37) (11) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1750 มช.080716-004
(1-37) (12) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1751 มช.080716-004
(1-37) (13) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1752 มช.080716-004
(1-37) (14) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1753 มช.080716-004
(1-37) (15) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1754 มช.080716-004
(1-37) (16) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1755 มช.080716-004
(1-37) (17) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1756 มช.080716-004
(1-37) (18) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1757 มช.080716-004
(1-37) (19) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1758 มช.080716-004
(1-37) (20) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1759 มช.080716-004
(1-37) (21) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1760 มช.080716-004
(1-37) (22) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1761 มช.080716-004
(1-37) (23) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1762 มช.080716-004
(1-37) (24) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1763 มช.080716-004
(1-37) (25) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1764 มช.080716-004
(1-37) (26) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1765 มช.080716-004
(1-37) (27) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1766 มช.080716-004
(1-37) (28) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1767 มช.080716-004
(1-37) (29) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1768 มช.080716-004
(1-37) (30) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1769 มช.080716-004
(1-37) (31) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1770 มช.080716-004
(1-37) (32) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1771 มช.080716-004
(1-37) (33) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.
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1772 มช.080716-004
(1-37) (34) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1773 มช.080716-004
(1-37) (35) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1774 มช.080716-004
(1-37) (36) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1775 มช.080716-004
(1-37) (37) โตะ๊เขยีนหนังสอื 

โตะ๊โครงเหล็กพับไมไ่ดข้นาดกว้าง 60 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1776 มช.060035-011
(107-112) (112) โตะ๊อา่นหนังสอื พื้นโตะ๊สี่เหลี่ยมจัตุรัส บุดว้ยโฟเมกา้สขีาว ขาเดี่ยว 

ฐานสี่แฉก

1 หอหญงิ 5.

1777 มช.060035-011

(1-500) (288)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1778 มช.060035-011
(1-500) (289) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1779 มช.060035-011
(1-500) (290) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1780 มช.060035-011
(1-500) (291) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1781 มช.060035-011
(1-500) (292) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1782 มช.060035-011
(1-500) (293) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1783 มช.060035-011
(1-500) (294) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1784 มช.060035-011
(1-500) (295) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1785 มช.060035-011
(1-500) (296) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1786 มช.060035-011
(1-500) (297) เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิ ชนดิเดี่ยวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลมชุป โครเมี่ยมสามารถชอ้นได้

1 หอหญงิ 5.

1787 56.71100070039.
ร46017  โตะ๊อา่นหนังสอืขนาด  90x60 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1788 56.71100070039.
ร46018  โตะ๊อา่นหนังสอืขนาด  90x60 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1789 56.71100070039.
ร46019  โตะ๊อา่นหนังสอืขนาด  90x60 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1790 56.71100070039.
ร46020  โตะ๊อา่นหนังสอืขนาด  90x60 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1791 56.71100070039.
ร46021  โตะ๊อา่นหนังสอืขนาด  90x60 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1792 56.71100070039.
ร46022  โตะ๊อา่นหนังสอืขนาด  90x60 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1793 56.71100070039.
ร46023  โตะ๊อา่นหนังสอืขนาด  90x60 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1794 56.71100070039.
ร46024  โตะ๊อา่นหนังสอืขนาด  90x60 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1795 56.71100070192.
ร46221  โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 5.

1796 56.71100070192.
ร46222  โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 5.

1797 56.71100070192.
ร46223  โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 5.

1798 56.71100070192.
ร46224  โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 5.

1799 56.71100070192.
ร46225  โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 5.

1800 56.71100070192.
ร46226  โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 5.

1801 56.71100070192.
ร46227  โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 5.

1802 56.37400020003.
ร48002  เคร่ืองพน่ยาแบบสะพายหลัง ถังแสตนเลส 1 หอหญงิ 5.

1803 56.71050140004.
ร48009  ชุดรับแขกหนัง 1 หอหญงิ 5.
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1804 56.71100060186.
ร51004  เกา้อี้หมุน ไมม่ทีา้วแขนบุหนังสนี้ าตาล 1 หอหญงิ 5.

1805 56.71100060186.
ร51005  เกา้อี้หมุน ไมม่ทีา้วแขนบุหนังสนี้ าตาล 1 หอหญงิ 5.

1806 56.71100060186.
ร51006  เกา้อี้หมุน ไมม่ทีา้วแขนบุหนังสนี้ าตาล 1 หอหญงิ 5.

1807 56.74400060013.
ร53007  จอภาพขนาด 22 นิ้ว 1 หอหญงิ 5.

1808 มช.080413-007 (1-6) น.(1) ตู้ไมส้ าหรับใสย่า โครงไมส้ักสว่นประกอบท าดว้ยไมส้ักดา้นในทาสขีาว 

ดา้นนอกทาดว้ยแล็คเกอร์กว้าง 40 ซม. ยาว 66 ซม.หนา 14 ซม. 

ดา้นในมชีั้น 1 ชั้นบานกระจกเลื่อน 2 บาน

1 หอหญงิ 5.

1809 มช.080413-007 (1-6) น.(2) ตู้ไมส้ าหรับใสย่า โครงไมส้ักสว่นประกอบท าดว้ยไมส้ักดา้นในทาสขีาว 

ดา้นนอกทาดว้ยแล็คเกอร์กว้าง 40 ซม. ยาว 66 ซม.หนา 14 ซม. 

ดา้นในมชีั้น 1 ชั้นบานกระจกเลื่อน 2 บาน

1 หอหญงิ 5.

1810 มช.080413-007 (1-6) น.(3) ตู้ไมส้ าหรับใสย่า โครงไมส้ักสว่นประกอบท าดว้ยไมส้ักดา้นในทาสขีาว 

ดา้นนอกทาดว้ยแล็คเกอร์กว้าง 40 ซม. ยาว 66 ซม.หนา 14 ซม. 

ดา้นในมชีั้น 1 ชั้นบานกระจกเลื่อน 2 บาน

1 หอหญงิ 5.

1811 มช.080413-007 (1-6) น.(4) ตู้ไมส้ าหรับใสย่า โครงไมส้ักสว่นประกอบท าดว้ยไมส้ักดา้นในทาสขีาว 

ดา้นนอกทาดว้ยแล็คเกอร์กว้าง 40 ซม. ยาว 66 ซม.หนา 14 ซม. 

ดา้นในมชีั้น 1 ชั้นบานกระจกเลื่อน 2 บาน

1 หอหญงิ 5.

1812 มช.080413-007 (1-6) น.(5) ตู้ไมส้ าหรับใสย่า โครงไมส้ักสว่นประกอบท าดว้ยไมส้ักดา้นในทาสขีาว 

ดา้นนอกทาดว้ยแล็คเกอร์กว้าง 40 ซม. ยาว 66 ซม.หนา 14 ซม. 

ดา้นในมชีั้น 1 ชั้นบานกระจกเลื่อน 2 บาน

1 หอหญงิ 5.

1813 มช.080413-007 (1-6) น.(6) ตู้ไมส้ าหรับใสย่า โครงไมส้ักสว่นประกอบท าดว้ยไมส้ักดา้นในทาสขีาว 

ดา้นนอกทาดว้ยแล็คเกอร์กว้าง 40 ซม. ยาว 66 ซม.หนา 14 ซม. 

ดา้นในมชีั้น 1 ชั้นบานกระจกเลื่อน 2 บาน

1 หอหญงิ 5.

1814 มช.080414-021 น. โตะ๊พมิพด์ดีโครงไมส้ักประกอบดว้ยไมอั้ดขาเหล็ก สดี าขนาดกว้าง 20 

ซม.

ยาว 110 ซม. สูง 65 ซม. มลีิ้นชักขวา 3 ลิ้นชักทาดว้ยแล็คเกอร์พร้อม

มา้นั่งกลมหมุนได ้1 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1815 มช.080414-074 น. ตู้ใสน่้ าขวดโครงไมส้ักสว่นประกอบท าดว้ยไมอั้ดทาสเีทามบีานประตูเลื่อน

 4 บาน ดา้นในประกอบดว้ยชั้นไมส้ัก 3 ชั้นขนาดตู้กว้าง 60 ซม.ยาว3 ม.

สูง 50 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1816 มช.080415-028
(1-150)น.(66) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1817 มช.080415-028
(1-150)น.(67) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1818 มช.080415-028
(1-150)น.(68) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1819 มช.080415-028
(1-150)น.(69) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1820 มช.080415-028
(1-150)น.(70) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1821 มช.080415-028
(1-150)น.(71) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1822 มช.080415-028
(1-150)น.(72) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1823 มช.080415-028
(1-150)น.(73) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1824 มช.080415-028
(1-150)น.(74) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.
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1825 มช.080415-028
(1-150)น.(75) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1826 มช.080415-028
(1-150)น.(76) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1827 มช.080415-028
(1-150)น.(77) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1828 มช.080415-028
(1-150)น.(78) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1829 มช.080415-028
(1-150)น.(79) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1830 มช.080415-028
(1-150)น.(80) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1831 มช.080415-028
(1-150)น.(81) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1832 มช.080415-028
(1-150)น.(82) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1833 มช.080415-028
(1-150)น.(83) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1834 มช.080415-028
(1-150)น.(84) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1835 มช.080415-028
(1-150)น.(85) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1836 มช.080415-028
(1-150)น.(86) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1837 มช.080415-028
(1-150)น.(87) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1838 มช.080415-028
(1-150)น.(88) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1839 มช.080415-028
(1-150)น.(89) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1840 มช.080415-028
(1-150)น.(90) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1841 มช.080415-028
(1-150)น.(91) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1842 มช.080415-028
(1-150)น.(92) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1843 มช.080415-028
(1-150)น.(93) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1844 มช.080415-028
(1-150)น.(94) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1845 มช.080415-028
(1-150)น.(95 ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1846 มช.080415-028
(1-150)น.(96) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1847 มช.080415-028
(1-150)น.(97) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.
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1848 มช.080415-028
(1-150)น.(98) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1849 มช.080415-028
(1-150)น.(99) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1850 มช.080415-028
(1-150)น.(100) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1851 มช.080415-028
(1-150)น.(101) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1852 มช.080415-028
(1-150)น.(102) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1853 มช.080415-028
(1-150)น.(103) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1854 มช.080415-028
(1-150)น.(104) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1855 มช.080415-028
(1-150)น.(105) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1856 มช.080415-028
(1-150)น.(106) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1857 มช.080415-028
(1-150)น.(107) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1858 มช.080415-028
(1-150)น.(108) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1859 มช.080415-028
(1-150)น.(109) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1860 มช.080415-028
(1-150)น.(110) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1861 มช.080415-028
(1-150)น.(111) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1862 มช.080415-028
(1-150)น.(112) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1863 มช.080415-028
(1-150)น.(113) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1864 มช.080415-028
(1-150)น.(114) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1865 มช.080415-028
(1-150)น.(115) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1866 มช.080415-028
(1-150)น.(116) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1867 มช.080415-028
(1-150)น.(117) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1868 มช.080415-028
(1-150)น.(118) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1869 มช.080415-028
(1-150)น.(119) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1870 มช.080415-028
(1-150)น.(120) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.
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1871 มช.080415-028
(1-150)น.(121) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1872 มช.080415-028
(1-150)น.(122) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1873 มช.080415-028
(1-150)น.(123) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1874 มช.080415-028
(1-150)น.(124) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1875 มช.080415-028
(1-150)น.(125) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1876 มช.080415-028
(1-150)น.(126) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1877 มช.080415-028
(1-150)น.(127) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1878 มช.080415-028
(1-150)น.(128) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1879 มช.080415-028
(1-150)น.(129) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1880 มช.080415-028
(1-150)น.(130) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1881 มช.080415-028
(1-150)น.(131) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1882 มช.080415-028
(1-150)น.(132) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1883 มช.080415-028
(1-150)น.(133) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1884 มช.080415-028
(1-150)น.(134) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1885 มช.080415-028
(1-150)น.(135) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1886 มช.080415-028
(1-150)น.(136) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1887 มช.080415-028
(1-150)น.(137) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1888 มช.080415-028
(1-150)น.(138) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1889 มช.080415-028
(1-150)น.(139) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1890 มช.080415-028
(1-150)น.(140) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1891 มช.080415-028
(1-150)น.(141) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1892 มช.080415-028
(1-150)น.(142) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1893 มช.080415-028
(1-150)น.(143) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.
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1894 มช.080415-028
(1-150)น.(144) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1895 มช.080415-028
(1-150)น.(145 ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1896 มช.080415-028
(1-150)น.(146) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1897 มช.080415-028
(1-150)น.(147) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1898 มช.080415-028
(1-150)น.(148) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1899 มช.080415-028
(1-150)น.(149) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1900 มช.080415-028
(1-150)น.(150) ราวตากผ้าเหล็กสขีาวท าดว้ยเหล็กกลมขนาด 6 มม. ชั้นบนมทีี่ตากผ้าท า

ดว้ยเหล็ก 3 เสน้ขนาด 45x125x110 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1901 มช.080515-025 น. โตะ๊หมู่หนิออ่นขัดสขีาวประกอบดว้ยโตะ๊กลมขนาด @ 1 ม.สูง 69 ซม.

จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้กว้าง 33 ซม.ยาว 1 ม. 15 ซม. สูง 41 

ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1902 มช.080518-007 (1-6)น. (1) มา้นั่งหนิออ่นมา้นั่งยาวท าดว้ยหนิขัดสขีาวขนาด 10x125x40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1903 มช.080518-007 (1-6)น. (2) มา้นั่งหนิออ่นมา้นั่งยาวท าดว้ยหนิขัดสขีาวขนาด 10x125x40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1904 มช.080518-007 (1-6)น. (3) มา้นั่งหนิออ่นมา้นั่งยาวท าดว้ยหนิขัดสขีาวขนาด 10x125x40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1905 มช.080518-007 (1-6)น. (4) มา้นั่งหนิออ่นมา้นั่งยาวท าดว้ยหนิขัดสขีาวขนาด 10x125x40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1906 มช.080518-007 (1-6)น. (5) มา้นั่งหนิออ่นมา้นั่งยาวท าดว้ยหนิขัดสขีาวขนาด 10x125x40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1907 มช.080518-007 (1-6)น. (6) มา้นั่งหนิออ่นมา้นั่งยาวท าดว้ยหนิขัดสขีาวขนาด 10x125x40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1908 มช.080519-600 (1-8)น. (1) โตะ๊หมู่หนิออ่น โตะ๊หมู่ท าดว้ยหนิขัดขาว 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊กลาง

กลม

ขนาด $75 ซม.สูง 65 ซม. จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้ขนาดกว้าง 

30 ซม.ยาว 104 ซม. สูง 33 ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1909 มช.080519-600 (1-8)น. (2) โตะ๊หมู่หนิออ่น โตะ๊หมู่ท าดว้ยหนิขัดขาว 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊กลาง

กลม

ขนาด $75 ซม.สูง 65 ซม. จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้ขนาดกว้าง 

30 ซม.ยาว 104 ซม. สูง 33 ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1910 มช.080519-600 (1-8)น. (3) โตะ๊หมู่หนิออ่น โตะ๊หมู่ท าดว้ยหนิขัดขาว 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊กลาง

กลม

ขนาด $75 ซม.สูง 65 ซม. จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้ขนาดกว้าง 

30 ซม.ยาว 104 ซม. สูง 33 ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1911 มช.080519-600 (1-8)น. (4) โตะ๊หมู่หนิออ่น โตะ๊หมู่ท าดว้ยหนิขัดขาว 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊กลาง

กลม

ขนาด $75 ซม.สูง 65 ซม. จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้ขนาดกว้าง 

30 ซม.ยาว 104 ซม. สูง 33 ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1912 มช.080519-600 (1-8)น. (5) โตะ๊หมู่หนิออ่น โตะ๊หมู่ท าดว้ยหนิขัดขาว 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊กลาง

กลม

ขนาด $75 ซม.สูง 65 ซม. จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้ขนาดกว้าง 

30 ซม.ยาว 104 ซม. สูง 33 ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1913 มช.080519-600 (1-8)น. (6) โตะ๊หมู่หนิออ่น โตะ๊หมู่ท าดว้ยหนิขัดขาว 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊กลาง

กลม

ขนาด $75 ซม.สูง 65 ซม. จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้ขนาดกว้าง 

30 ซม.ยาว 104 ซม. สูง 33 ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1914 มช.080519-600 (1-8)น. (7) โตะ๊หมู่หนิออ่น โตะ๊หมู่ท าดว้ยหนิขัดขาว 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊กลาง

กลม

ขนาด $75 ซม.สูง 65 ซม. จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้ขนาดกว้าง 

30 ซม.ยาว 104 ซม. สูง 33 ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1915 มช.080519-600 (1-8)น. (8) โตะ๊หมู่หนิออ่น โตะ๊หมู่ท าดว้ยหนิขัดขาว 1 ชุด ประกอบดว้ยโตะ๊กลาง

กลม

ขนาด $75 ซม.สูง 65 ซม. จ านวน 1 ตัว และเกา้อี้แบบโคง้ขนาดกว้าง 

30 ซม.ยาว 104 ซม. สูง 33 ซม. จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

1916 มช.(ญ 5) 7110-007-0001
(1-2) (1) โตะ๊หนิขัด ท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงกลมสขีาวเสน้ผ่าศูนย์กลาง 82 ซม.

สูง 71 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1917 มช.(ญ 5) 7110-007-0001
(1-2) (2) โตะ๊หนิขัด ท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงกลมสขีาวเสน้ผ่าศูนย์กลาง 82 ซม.

สูง 71 ซม.

1 หอหญงิ 5.

1918 มช.(ญ 5) 7105-002-0001
(1-8) (1) มา้นั่งหนิขัดท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงโคง้สขีาวขนาด ยาว 97 ซม. สูง 40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1919 มช.(ญ 5) 7105-002-0001
(1-8) (2) มา้นั่งหนิขัดท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงโคง้สขีาวขนาด ยาว 97 ซม. สูง 40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1920 มช.(ญ 5) 7105-002-0001
(1-8) (3) มา้นั่งหนิขัดท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงโคง้สขีาวขนาด ยาว 97 ซม. สูง 40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1921 มช.(ญ 5) 7105-002-0001
(1-8) (4) มา้นั่งหนิขัดท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงโคง้สขีาวขนาด ยาว 97 ซม. สูง 40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1922 มช.(ญ 5) 7105-002-0001
(1-8) (5) มา้นั่งหนิขัดท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงโคง้สขีาวขนาด ยาว 97 ซม. สูง 40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1923 มช.(ญ 5) 7105-002-0001
(1-8) (6) มา้นั่งหนิขัดท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงโคง้สขีาวขนาด ยาว 97 ซม. สูง 40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1924 มช.(ญ 5) 7105-002-0001
(1-8) (7) มา้นั่งหนิขัดท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงโคง้สขีาวขนาด ยาว 97 ซม. สูง 40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1925 มช.(ญ 5) 7105-002-0001
(1-8) (8) มา้นั่งหนิขัดท าดว้ยหนิขัดซเีมนตท์รงโคง้สขีาวขนาด ยาว 97 ซม. สูง 40 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1926 มช.(ญ 5)4610-007-0001
(1-4)(2) เคร่ืองกรองน้ าแบบมไีสก้รองสิ่งเจอืปนในน้ าทุกชนดิสามารถก าจัด

แบคทเีรียบางชนดิได ้ตัวเคร่ืองดา้นนอกท าดว้ยโครเมี่ยมทรงกระบอก $

 4” 

ยาว 18” ย่ีหอ้ลานนา

1 หอหญงิ 5.

1927 มช.(ญ 5)4610-007-0001
(1-4)(3) เคร่ืองกรองน้ าแบบมไีสก้รองสิ่งเจอืปนในน้ าทุกชนดิสามารถก าจัด

แบคทเีรียบางชนดิได ้ตัวเคร่ืองดา้นนอกท าดว้ยโครเมี่ยมทรงกระบอก $

 4” 

ยาว 18” ย่ีหอ้ลานนา

1 หอหญงิ 5.

1928 มช.(ญ 5)4610-007-0001
(1-4)(4) เคร่ืองกรองน้ าแบบมไีสก้รองสิ่งเจอืปนในน้ าทุกชนดิสามารถก าจัด

แบคทเีรียบางชนดิได ้ตัวเคร่ืองดา้นนอกท าดว้ยโครเมี่ยมทรงกระบอก $

 4” 

ยาว 18” ย่ีหอ้ลานนา

1 หอหญงิ 5.

1929 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (1) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1930 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (2) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1931 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (3) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1932 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (4) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1933 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (5) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1934 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (6) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1935 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (7) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1936 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (8) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1937 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (9) โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1938 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (10)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1939 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (11)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1940 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (12)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1941 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (13)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1942 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (14)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1943 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (15)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1944 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (16)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1945 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (17)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1946 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (18)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1947 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (19)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1948 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (20)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1949 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (21)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1950 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (22)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1951 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (23)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1952 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (24)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1953 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (25)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.

1954 มช.(ญ5) 7110-007-0001
(1-26) (26)โตะ๊เขยีนหนังสอื พื้นโตะ๊บุดว้ยโฟเมกา้โครงเหล็กพับได ้ขนาด 60x90x85 ซม. 1 หอหญงิ 5.



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

1955 มช.(ญ5)7105-006-
0003(1-4) (1) โตะ๊หมู่หนิขัด ท าดว้ยหนิขัดทรงกลมสขีาว 1 ชุด ประกอบดว้ย 

1. โตะ๊กลมขนาด $1ม. สูง 70 ซม. จ านวน 1 ตัว

2. มา้นั่งทรงโคง้ขนาด 35x110x40 ซม.จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1956 มช.(ญ5)7105-006-
0003(1-4) (2) โตะ๊หมู่หนิขัด ท าดว้ยหนิขัดทรงกลมสขีาว 1 ชุด ประกอบดว้ย 

1. โตะ๊กลมขนาด $1ม. สูง 70 ซม. จ านวน 1 ตัว

2. มา้นั่งทรงโคง้ขนาด 35x110x40 ซม.จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1957 มช.(ญ5)7105-006-
0003(1-4) (3) โตะ๊หมู่หนิขัด ท าดว้ยหนิขัดทรงกลมสขีาว 1 ชุด ประกอบดว้ย 

1. โตะ๊กลมขนาด $1ม. สูง 70 ซม. จ านวน 1 ตัว

2. มา้นั่งทรงโคง้ขนาด 35x110x40 ซม.จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1958 มช.(ญ5)7105-006-
0003(1-4) (4) โตะ๊หมู่หนิขัด ท าดว้ยหนิขัดทรงกลมสขีาว 1 ชุด ประกอบดว้ย 

1. โตะ๊กลมขนาด $1ม. สูง 70 ซม. จ านวน 1 ตัว

2. มา้นั่งทรงโคง้ขนาด 35x110x40 ซม.จ านวน 4 ตัว

1 หอหญงิ 5.

1959 มช.(ญ 5)6645-
006-0001 นาฬกิาตดิฝาผนังย่ีหอ้ CELICA ขอบพลาสตกิสแีดง 1 หอหญงิ 5.

1960 มช.060036-078 (1-25)น. (1) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1961 มช.060036-078 (1-25)น. (2) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1962 มช.060036-078 (1-25)น. (3) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1963 มช.060036-078 (1-25)น. (4) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1964 มช.060036-078 (1-25)น. (5) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1965 มช.060036-078 (1-25)น. (6) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1966 มช.060036-078 (1-25)น. (7) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1967 มช.060036-078 (1-25)น. (8) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1968 มช.060036-078 (1-25)น. (9) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1969 มช.060036-078 (1-25)น. (10) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1970 มช.060036-078 (1-25)น. (11) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1971 มช.060036-078 (1-25)น. (12) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1972 มช.060036-078 (1-25)น. (13) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1973 มช.060036-078 (1-25)น. (14) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1974 มช.060036-078 (1-25)น. (15) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1975 มช.060036-078 (1-25)น. (16) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1976 มช.060036-078 (1-25)น. (17) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.
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1977 มช.060036-078 (1-25)น. (18) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1978 มช.060036-078 (1-25)น. (19) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1979 มช.060036-078 (1-25)น. (20) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1980 มช.060036-078 (1-25)น. (21) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1981 มช.060036-078 (1-25)น. (22) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1982 มช.060036-078 (1-25)น. (23) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1983 มช.060036-078 (1-25)น. (24) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1984 มช.060036-078 (1-25)น. (25) เกา้อี้ไฟเบอร์ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์อย่างหนาขาเหล็กกลม

ชุบโครเมี่ยมสนี้ าเงนิ

1 หอหญงิ 5.

1985 มช.060037-016 (1-22) น.(1-8) (4) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง รุ่นซพีชีนดิแถว –104 สนี้ าตาลเขม้ 1 หอหญงิ 5.

1986 มช.060037-016 (1-22) น.(1-8) (5) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง รุ่นซพีชีนดิแถว –104 สนี้ าตาลเขม้ 1 หอหญงิ 5.

1987 มช.060037-016 (1-22) น.(1-8) (6) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง รุ่นซพีชีนดิแถว –104 สนี้ าตาลเขม้ 1 หอหญงิ 5.

1988 มช.060037-016 (1-22) น.(1-8) (7) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง รุ่นซพีชีนดิแถว –104 สนี้ าตาลเขม้ 1 หอหญงิ 5.

1989 มช.060037-016 (1-22) น.(1-8) (8) เกา้อี้ไฟเบอร์ชนดิแถว 4 ที่นั่ง รุ่นซพีชีนดิแถว –104 สนี้ าตาลเขม้ 1 หอหญงิ 5.

1990 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (700)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1991 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (701)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1992 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (702)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1993 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (703)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1994 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (704)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1995 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (705)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1996 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (706)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1997 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (707)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1998 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (708)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

1999 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (709)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2000 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (710)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2001 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (711)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2002 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (712)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

2003 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (713)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2004 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (714)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2005 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (715)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2006 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (716)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2007 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (717)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2008 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (718)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2009 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (719)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2010 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (720)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2011 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (721)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2012 มช. 060038-007 (1-832)น.

(700-722) (722)

เกา้อี้ไฟเบอร์พนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขนาด 45x75 ซม. สนี้ าเงนิ 

ขาเหล็กสี่เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม

1 หอหญงิ 5.

2013 มช.060039-176 (11-20) (11) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2014 มช.060039-176 (11-20) (12) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2015 มช.060039-176 (11-20) (13) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2016 มช.060039-176 (11-20) (14) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2017 มช.060039-176 (11-20) (15) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2018 มช.060039-176 (11-20) (16) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2019 มช.060039-176 (11-20) (17) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2020 มช.060039-176 (11-20) (18) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2021 มช.060039-176 (11-20) (19) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2022 มช.060039-176 (11-20) (20) โตะ๊หนิขัด 1 หอหญงิ 5.

2023 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (731)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2024 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (732)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2025 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (733)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2026 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (734)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2027 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (735)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2028 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (736)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2029 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (737)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2030 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (738)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.
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2031 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (739)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2032 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (740)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2033 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (741)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2034 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (742)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2035 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (743)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2036 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (744)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2037 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (745)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2038 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (746)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2039 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (747)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2040 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (748)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2041 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (749)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2042 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (750)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2043 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (751)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2044 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (752)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2045 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (753)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2046 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (754)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2047 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (755)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2048 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (756)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2049 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (757)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2050 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (758)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2051 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (759)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.
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2052 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (760)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2053 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (761)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2054 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (762)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2055 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (763)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2056 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (764)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2057 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (765)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2058 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (766)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2059 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (767)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2060 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (768)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2061 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (769)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2062 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (770)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2063 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (771)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2064 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (772)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2065 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (773)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2066 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (774)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2067 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (775)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2068 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (776)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2069 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (777)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2070 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (778)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2071 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (779)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2072 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (780)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.
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2073 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (781)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2074 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (782)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2075 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (783)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2076 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (784)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2077 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (785)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2078 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (786)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2079 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (787)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2080 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (788)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2081 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (789)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2082 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (790)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2083 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (791)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2084 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (792)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2085 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (793)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2086 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (794)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2087 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (795)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2088 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (796)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2089 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (797)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2090 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (798)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2091 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (799)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2092 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (800)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2093 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (801)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.
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2094 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (802)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2095 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (803)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2096 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (804)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2097 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (805)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2098 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (806)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2099 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (807)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2100 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (808)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2101 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (809)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2102 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (810)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2103 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (811)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2104 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (812)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2105 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (813)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2106 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (814)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2107 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (815)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2108 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (816)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2109 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (817)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2110 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (818)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2111 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (819)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2112 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (820)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2113 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (821

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2114 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (822)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.
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2115 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (823)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2116 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (824)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2117 มช. 060039-184 (1-945) น.

(709-825) (825)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว สนี้ าเงนิเขม้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขาเหล็ก

กลม

ชุบโครเมี่ยมซอ้นเก็บได ้ขนาด 45x75ซม.

1 หอหญงิ 5.

2118 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (245)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2119 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (246)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2120 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (247)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2121 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (248)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2122 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (249)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2123 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (250)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2124 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (251)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2125 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (252)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2126 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (253)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2127 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (254)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2128 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (255)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2129 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (256)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2130 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (257)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2131 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (258)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2132 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (259)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2133 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (260)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2134 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (261)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2135 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (262)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2136 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (263)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2137 มช. 060039-254(1-420) น.

(244-264) (264)

เกา้อี้ไฟเบอร์สนี้ าเงนิเขม้ชนดิเดยีวที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ขา

เหล็กกลมชุบโครเมี่ยมสามารถซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2138 มช.060039-
279(1-18)น.(6) เกา้อี้มพีนักพงิเป็นพลาสตกิตรากลว้ย 1 หอหญงิ 5.
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2139 มช.060039-
279(1-18)น.(7) เกา้อี้มพีนักพงิเป็นพลาสตกิตรากลว้ย 1 หอหญงิ 5.

2140 มช.060039-
279(1-18)น.(8) เกา้อี้มพีนักพงิเป็นพลาสตกิตรากลว้ย 1 หอหญงิ 5.

2141 มช.060039-
279(1-18)น.(9) เกา้อี้มพีนักพงิเป็นพลาสตกิตรากลว้ย 1 หอหญงิ 5.

2142 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(41)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2143 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(42)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2144 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(43)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2145 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(44)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2146 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(45)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2147 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(46)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2148 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(47)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2149 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(48)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2150 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(49)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2151 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(50)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2152 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(51)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2153 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(52)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2154 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(53)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2155 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(54)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2156 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(55)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2157 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(56)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2158 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(57)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2159 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(58)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2160 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(59)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2161 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(60)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2162 มช.060039-295 (1-64)น.(41-61) 

(61)

เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยวสฟีา้ที่นั่งและพนักพงิท าดว้ยไฟเบอร์ ขาเหล็กกลมชุบ

โครเมี่ยมซอ้นเก็บไดข้นาด 45x75 ซม.

1 หอหญงิ 5.

2163 มช.060041-080 น. พัดลมตั้งพื้น ปรับขาสูง – ต่ าได ้รุ่น แอล วี 16 จ ีเอ 1 หอหญงิ 5.
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2164 มช.060042-022 (1-145)น. 

(41-46)(41)

โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. 1 หอหญงิ 5.

2165 มช.060042-022 (1-145)น. 

(41-46)(42)

โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. 1 หอหญงิ 5.

2166 มช.060042-022 (1-145)น. 

(41-46)(43)

โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. 1 หอหญงิ 5.

2167 มช.060042-022 (1-145)น. 

(41-46)(44)

โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. 1 หอหญงิ 5.

2168 มช.060042-022 (1-145)น. 

(41-46)(45)

โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. 1 หอหญงิ 5.

2169 มช.060042-022 (1-145)น. 

(41-46)(46)

โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาด 80x60x75 ซม. 1 หอหญงิ 5.

2170 มช.060042-023 (1-145)น.

(41-46) (41)

เกา้อี้บุผ้าฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 5.

2171 มช.060042-023 (1-145)น.

(41-46) (44)

เกา้อี้บุผ้าฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 5.

2172 มช.060042-023 (1-145)น.

(41-46) (45)

เกา้อี้บุผ้าฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 5.

2173 มช.060043-055 (1-2) (1) เกา้อี้หมุน ไมม่ทีา้วแขน บุหนัง สนี้ าตาล 1 หอหญงิ 5.

2174 มช.060043-055 (1-2) (2) เกา้อี้หมุน ไมม่ทีา้วแขน บุหนัง สนี้ าตาล 1 หอหญงิ 5.

2175 มช.060049-055 (1-2) น.(1) พัดลม ย่ีหอ้โตชบิา้แบบตั้งพื้นขนาด 16” มลีอ้เลื่อน ใชไ้ฟฟา้ 220 โวลล ์

สเีขยีวออ่น

1 หอหญงิ 5.

2176 มช.060049-055 (1-2) น.(2) พัดลม ย่ีหอ้โตชบิา้แบบตั้งพื้นขนาด 16” มลีอ้เลื่อน ใชไ้ฟฟา้ 220 โวลล ์

สเีขยีวออ่น

1 หอหญงิ 5.

2177 มช.060039-177 (32-39) (32)
 มา้นั่งหนิขัด 
ไมม่พีนักพงิ 1 หอหญงิ 5.

2178 มช.060039-177 (32-39) (33)
 มา้นั่งหนิขัด 
ไมม่พีนักพงิ 1 หอหญงิ 5.

2179 มช.060039-177 (32-39) (34)
 มา้นั่งหนิขัด 
ไมม่พีนักพงิ 1 หอหญงิ 5.

2180 มช.060039-177 (32-39) (35)
 มา้นั่งหนิขัด 
ไมม่พีนักพงิ 1 หอหญงิ 5.

2181 มช.060039-177 (32-39) (36)
 มา้นั่งหนิขัด 
ไมม่พีนักพงิ 1 หอหญงิ 5.

2182 มช.060039-177 (32-39) (37)
 มา้นั่งหนิขัด 
ไมม่พีนักพงิ 1 หอหญงิ 5.

2183 มช.060039-177 (32-39) (38)
 มา้นั่งหนิขัด 
ไมม่พีนักพงิ 1 หอหญงิ 5.

2184 มช.060039-177 (32-39) (39)
 มา้นั่งหนิขัด 
ไมม่พีนักพงิ 1 หอหญงิ 5.

2185 มช.060045-075 น. เคร่ืองปรับอากาศย่ีหอ้ YORK แบบแยกสว่น ชนดิตั้งแขวนขนาด 45000 

บทียูี รุ่น YCM 45/FCT 45

1 หอหญงิ 5.

2186 - เกา้อี้บุนวม พับได้ 1 หอหญงิ 5.

2187 - เกา้อี้บุนวม พับได้ 1 หอหญงิ 5.
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2188 - เกา้อี้บุนวม พับได้ 1 หอหญงิ 5.

2189 - เกา้อี้โครงเหล็กบุนวมมทีี่ทา้วแขน (ไมม่เีบาะ) 1 หอหญงิ 5.

2190 - เกา้อี้เบาะหนัง ตัวที่ 1 1 หอหญงิ 5.

2191 - เกา้อี้เบาะหนัง ตัวที่ 1 1 หอหญงิ 5.

2192 - รถจักรยานสมีว่ง คันที่ 1 1 หอหญงิ 5.

2193 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 2 1 หอหญงิ 5.

2194 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 3 1 หอหญงิ 5.

2195 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 4 1 หอหญงิ 5.

2196 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 5 1 หอหญงิ 5.

2197 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 6 1 หอหญงิ 5.

2198 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 7 1 หอหญงิ 5.

2199 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 8 1 หอหญงิ 5.

2200 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 9 1 หอหญงิ 5.

2201 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 10 1 หอหญงิ 5.

2202 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 11 1 หอหญงิ 5.

2203 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 12 1 หอหญงิ 5.

2204 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 13 1 หอหญงิ 5.

2205 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 14 1 หอหญงิ 5.

2206 - รถจักรยานสมีว่ง 
คันที่ 15 1 หอหญงิ 5.

2207 56.41100020002.ผ51019 เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปา 1 หอหญงิ 6.

2208 56.41100020002.ผ51020  เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปา 1 หอหญงิ 6.

2209 56.71050140004.ร46019 ชุดรับแขกหุ้มดว้ยหนัง PVC 1 หอหญงิ 6.

2210 56.71050140004.ร46020 ชุดรับแขกหุ้มดว้ยหนัง PVC 1 หอหญงิ 6.

2211 56.62300020001.ร46003 ไฟฉุกเฉนิ 2 หัว 1 หอหญงิ 6.

2212 56.71100070192.ร46255 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ (เฉพาะเกา้อี้) 1 หอหญงิ 6.

2213 56.71100070192.ร46256 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ (เฉพาะเกา้อี้) 1 หอหญงิ 6.

2214 56.71100070192.ร46257 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ (เฉพาะเกา้อี้) 1 หอหญงิ 6.

2215 56.71100070192.ร46259 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ (เฉพาะเกา้อี้) 1 หอหญงิ 6.

2216 56.71100070192.ร46260 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ (เฉพาะเกา้อี้) 1 หอหญงิ 6.

2217 56.71100070010.ร50012 โตะ๊พับสี่เหลี่ยมชนดิขาเหล็กปูโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2218 56.41100020011.ร47005 เคร่ืองท าน้ าเย็น 2 กอ๊ก แบบตอ่ทอ่ประปาพร้อมเคร่ืองกรอง 1 หอหญงิ 6.

2219 56.71100070157.ร50001 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2220 56.71100070157.ร50002 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2221 56.71100070157.ร50003 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2222 56.71100070157.ร50004 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2223 56.71100070157.ร50005 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2224 56.71100070157.ร50006 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2225 56.71100070157.ร50007 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2226 56.71100070157.ร50008 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2227 56.71100070157.ร50009 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2228 56.71100070157.ร50010 โตะ๊พับขาตรง ไมไ่ขว้ดา้นบนบุโฟเมกา้ 1 หอหญงิ 6.

2229 56.71100060051.ร50171 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2230 56.71100060051.ร50172 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2231 56.71100060051.ร50173 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2232 56.71100060051.ร50174 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2233 56.71100060051.ร50175 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2234 56.71100060051.ร50176 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.
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2235 56.71100060051.ร50177 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2236 56.71100060051.ร50178 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2237 56.71100060051.ร50179 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2238 56.71100060051.ร50180 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2239 56.71100060051.ร50181 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2240 56.71100060051.ร50182 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2241 56.71100060051.ร50183 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2242 56.71100060051.ร50184 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2243 56.71100060051.ร50185 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2244 56.71100060051.ร50186 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2245 56.71100060051.ร50187 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2246 56.71100060051.ร50188 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2247 56.71100060051.ร50189 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2248 56.71100060051.ร50190 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2249 56.71100060051.ร50191 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2250 56.71100060051.ร50192 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2251 56.71100060051.ร50193 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2252 56.71100060051.ร50194 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2253 56.71100060051.ร50195 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2254 56.71100060051.ร50196 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2255 56.71100060051.ร50197 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2256 56.71100060051.ร50198 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2257 56.71100060051.ร50199 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2258 56.71100060051.ร50200 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2259 56.71100060051.ร50201 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2260 56.71100060051.ร50202 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2261 56.71100060051.ร50203 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2262 56.71100060051.ร50204 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2263 56.71100060051.ร50205 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2264 56.71100060051.ร50206 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2265 56.71100060051.ร50207 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2266 56.71100060051.ร50208 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2267 56.71100060051.ร50209 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2268 56.71100060051.ร50210 เกา้อี้ไฟเบอร์กลาส 
มพีนักพงิสกีรมทา่ 1 หอหญงิ 6.

2269 56.71100060051.ร53161 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2270 56.71100060051.ร53162 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2271 56.71100060051.ร53163 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2272 56.71100060051.ร53164 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2273 56.71100060051.ร53165 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2274 56.71100060051.ร53166 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2275 56.71100060051.ร53167 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2276 56.71100060051.ร53168 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2277 56.71100060051.ร53169 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2278 56.71100060051.ร53170 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กสฟีา้ชนดิหนา 1 หอหญงิ 6.

2279 56.43200020001.ร54014 เคร่ืองสูบน้ า 1 หอหญงิ 6.

2280 56.43200020001.ร54015 เคร่ืองสูบน้ า 1 หอหญงิ 6.

2281 56.41400010012.ร57020 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 6.
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2282 56.41400010012.ร57021 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 6.

2283 56.41400010012.ร57022 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 6.

2284 56.41400010012.ร57023 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 6.

2285 56.41400010012.ร57024 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 6.

2286 56.41400010012.ร57025 พัดลมโคจรเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 1 หอหญงิ 6.

2287 56.61100010020.ร53028 ชุดจา่ยไฟ (กลอ้งวงจรปดิ) 1 หอหญงิ 6.

2288 56.61100010020.ร53029 ชุดจา่ยไฟ (กลอ้งวงจรปดิ) 1 หอหญงิ 6.

2289 56.61100010020.ร53030 ชุดจา่ยไฟ (กลอ้งวงจรปดิ) 1 หอหญงิ 6.

2290 56.61100010020.ร53031 ชุดจา่ยไฟ (กลอ้งวงจรปดิ) 1 หอหญงิ 6.

2291 มช.080514-035 ตู้กุญแจ ตู้ไมส้ักทาสไีม ้มฝีาปดิ-เปดิ 2 บาน ขา้งในมหีว่งคลอ้งกุญแจ 

กว้าง 77 ซม.สูง 131 ซม.

1 หอหญงิ 6.

2292 มช.080514-037 เคร่ืองพมิพด์ดีไทย เคร่ืองพมิพด์ดีพร้อมเกา้อี้ย่ีหอ้โอลมิเปยีภาษาไทย 

เลขแคร่  18”  8-2573411

1 หอหญงิ 6.

2293 มช.(ญ.6)7105-002-0001 มา้นั่งยาวท าดว้ยไมเ้นื้อแข็งขนาดสูง 15” ยาว 2 เมตร 1 หอหญงิ 6.

2294 มช.(ญ.6) 4210-007-0001 (5-7) (5)เคร่ืองดับเพลงิแบบผงเคม ีมเีกย์วัด 1 หอหญงิ 6.

2295 มช.(ญ.6) 4210-007-0001 (5-7) (6)เคร่ืองดับเพลงิแบบผงเคม ีมเีกย์วัด 1 หอหญงิ 6.

2296 มช.(ญ.6) 4210-007-0001 (5-7) (7)เคร่ืองดับเพลงิแบบผงเคม ีมเีกย์วัด 1 หอหญงิ 6.

2297 มช.060039-240(1-18)น.(13) เคร่ืองท าน้ าเย็น ชนดิตอ่ทอ่แบบ 2 กอ๊ก 1 หอหญงิ 6.

2298 มช.060039-240(1-18)น.(14) เคร่ืองท าน้ าเย็น ชนดิตอ่ทอ่แบบ 2 กอ๊ก 1 หอหญงิ 6.

2299 มช.060042-003(1-5)น.(3) เคร่ืองท าน้ าเย็น 4 กอ๊ก ขนาด 50x120x140 ซม. แบบทอ่คู่ตู้แสตนเลส

พร้อมตดิตั้ง

1 หอหญงิ 6.

2300 มช.060042-073(1-15) น. (13) อนิเตอร์คอม   ล าโพงย่ีหอ้พานาโซนคิ  
รุ่น VN-580 1 หอหญงิ 6.

2301 มช.060045-053 น. เคร่ืองเรียกภายใน ตัวแม ่10 จุด พร้อมตดิตั้ง 1 หอหญงิ 6.

2302 มช.060040-071(1) เกา้อี้ไฟเบอร์ ชนดิ
แถวสฟีา้ 1 หอหญงิ 6.

2303 มช.060040-071(3) เกา้อี้ไฟเบอร์ ชนดิ
แถวสฟีา้ 1 หอหญงิ 6.

2304 มช.060040-071(4) เกา้อี้ไฟเบอร์ ชนดิ
แถวสฟีา้ 1 หอหญงิ 6.

2305 มช.060040-071(8) เกา้อี้ไฟเบอร์ ชนดิ
แถวสฟีา้ 1 หอหญงิ 6.

2306 - รถจักรยาน คันที่ 1 1 หอหญงิ 6.

2307 - รถจักรยาน คันที่ 2 1 หอหญงิ 6.

2308 - รถจักรยาน คันที่ 3 1 หอหญงิ 6.

2309 - รถจักรยาน คันที่ 4 1 หอหญงิ 6.

2310 - รถจักรยาน คันที่ 5 1 หอหญงิ 6.

2311 - รถจักรยาน คันที่ 6 1 หอหญงิ 6.

2312 - รถจักรยาน คันที่ 7 1 หอหญงิ 6.

2313 - รถจักรยาน คันที่ 8 1 หอหญงิ 6.

2314 - รถจักรยาน คันที่ 9 1 หอหญงิ 6.

2315 - รถจักรยาน คันที่ 10 1 หอหญงิ 6.

2316 - รถจักรยาน คันที่ 11 1 หอหญงิ 6.

2317 - รถจักรยาน คันที่ 12 1 หอหญงิ 6.

2318 - รถจักรยาน คันที่ 13 1 หอหญงิ 6.

2319 - รถจักรยาน คันที่ 14 1 หอหญงิ 6.

2320 - รถจักรยาน คันที่ 15 1 หอหญงิ 6.

2321 - รถจักรยาน คันที่ 16 1 หอหญงิ 6.

2322 - รถจักรยาน คันที่ 17 1 หอหญงิ 6.

2323 - รถจักรยาน คันที่ 18 1 หอหญงิ 6.

2324 - รถจักรยาน คันที่ 19 1 หอหญงิ 6.

2325 - รถจักรยาน คันที่ 20 1 หอหญงิ 6.
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2326 - รถจักรยาน คันที่ 21 1 หอหญงิ 6.

2327 - รถจักรยาน คันที่ 22 1 หอหญงิ 6.

2328 - รถจักรยาน คันที่ 23 1 หอหญงิ 6.

2329 - รถจักรยาน คันที่ 24 1 หอหญงิ 6.

2330 - รถจักรยาน คันที่ 25 1 หอหญงิ 6.

2331 - รถจักรยาน คันที่ 26 1 หอหญงิ 6.

2332 - รถจักรยาน คันที่ 27 1 หอหญงิ 6.

2333 - รถจักรยาน คันที่ 28 1 หอหญงิ 6.

2334 - รถจักรยาน คันที่ 29 1 หอหญงิ 6.

2335 - รถจักรยาน คันที่ 30 1 หอหญงิ 6.

2336 - รถจักรยาน คันที่ 31 1 หอหญงิ 6.

2337 - รถจักรยาน คันที่ 32 1 หอหญงิ 6.

2338 - รถจักรยาน คันที่ 33 1 หอหญงิ 6.

2339 - รถจักรยาน คันที่ 34 1 หอหญงิ 6.

2340 - รถจักรยาน คันที่ 35 1 หอหญงิ 6.

2341 - รถจักรยาน คันที่ 36 1 หอหญงิ 6.

2342 - รถจักรยาน คันที่ 37 1 หอหญงิ 6.

2343 - รถจักรยาน คันที่ 38 1 หอหญงิ 6.

2344 - รถจักรยาน คันที่ 39 1 หอหญงิ 6.

2345 - โตะ๊ท างาน (รปภ.) ตัวที่ 1 1 หอหญงิ 6.

2346 - โตะ๊ท างาน (รปภ.) ตัวที่ 2 1 หอหญงิ 6.

2347 - จักรเย็บผ้า 1 หอหญงิ 6.

2348 - บอร์ดหารสอง 1 หอหญงิ 6.

2349 - ตู้ยาเล็ก ตู้ที่ 1 1 หอหญงิ 6.

2350 - ตู้ยาเล็ก ตู้ที่ 2 1 หอหญงิ 6.

2351 - ตู้ยาเล็ก ตู้ที่ 3 1 หอหญงิ 6.

2352 - เกา้อี้ไมไ้มม่ทีา้วแขน 1 หอหญงิ 6.

2353 - โตะ๊ขาแฉก 1 หอหญงิ 6.

2354 - ที่วางจดหมาย 1 หอหญงิ 6.

2355 - โทรศัพทส์ดี า 1 หอหญงิ 6.

2356 - โครงใสโ่ทรทัศนเ์หล็ก
สเีทา 1 หอหญงิ 6.

2357 - โตะ๊ไมข้าไขว้ 1 หอหญงิ 6.

2358 - เกา้อี้ ตัวที่ 1 1 หอหญงิ 6.

2359 - เกา้อี้ ตัวที่ 2 1 หอหญงิ 6.

2360 - เกา้อี้ ตัวที่ 3 1 หอหญงิ 6.

2361 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ชนดิแถว 
สฟีา้ 1 หอหญงิ 6.

2362 - เคร่ืองประมวลผล
คอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 6.

2363 - จอคอมพวิเตอร์ 1 หอหญงิ 6.

2364 56.41100020002.ผ51026  เคร่ืองท าน้ าเย็นแบบตอ่ทอ่ประปาใชม้อืกด ย่ีหอ้ Maxcool 1 หอหญงิ 7.

2365 มช.080616-007(41-51) 
(41) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2366 มช.080616-007(41-51) 
(42) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2367 มช.080616-007(41-51) 
(43) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2368 มช.080616-007(41-51) 
(44) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.
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2369 มช.080616-007(41-51) 
(45) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2370 มช.080616-007(41-51) 
(46) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2371 มช.080616-007(41-51) 
(47) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2372 มช.080616-007(41-51) 
(48) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2373 มช.080616-007(41-51) 
(49) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2374 มช.080616-007(41-51) 
(50) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2375 มช.080616-007(41-51) 
(51) โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม

1 หอหญงิ 7.

2376 56.71100060055.ร46001 เกา้อี้มพีนักพงิบุดว้ย
ผ้าฝ้าย 1 หอหญงิ 7.

2377 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (41)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2378 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (42)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2379 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (43)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2380 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (44)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2381 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (45)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2382 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (46)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2383 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (47)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2384 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (48)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2385 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (49)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2386 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (50)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2387 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (51)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2388 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (52)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2389 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (53)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2390 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (54)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2391 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (55)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.

2392 มช.060039-299 (1-60)น.(41-56)

 (56)

โตะ๊อาหารรุ่นมอลล ์2 ดับบลวิท ี120-13 
( โตะ๊อาหาร ) 1 หอหญงิ 7.
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2393 มช.060043-020(1-2)น.(2) โตะ๊คอมพวิเตอร์ขนาด 120x60x75 ซม.สเีทาเป็นไมป้าตเิกลิบอร์ดเคลอืบ 1 หอหญงิ 7.

2394 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 1 1 หอหญงิ 7.

2395 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 2 1 หอหญงิ 7.

2396 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 3 1 หอหญงิ 7.

2397 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 4 1 หอหญงิ 7.

2398 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 5 1 หอหญงิ 7.

2399 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 6 1 หอหญงิ 7.

2400 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 7 1 หอหญงิ 7.

2401 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 8 1 หอหญงิ 7.

2402 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 9 1 หอหญงิ 7.

2403 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 10 1 หอหญงิ 7.

2404 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 11 1 หอหญงิ 7.

2405 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 12 1 หอหญงิ 7.

2406 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 13 1 หอหญงิ 7.

2407 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 14 1 หอหญงิ 7.

2408 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 15 1 หอหญงิ 7.

2409 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 16 1 หอหญงิ 7.

2410 - เกา้อี้บุนวมมพีนักพงิ 
ตัวที่ 17 1 หอหญงิ 7.

2411 - เกา้อี้พลาสตกิ สขีาว
มทีี่ทา้วแขน ตัวที่ 1 1 หอหญงิ 7.

2412 - เกา้อี้พลาสตกิ สขีาว
มทีี่ทา้วแขน ตัวที่ 2 1 หอหญงิ 7.

2413 - เกา้อี้คอมพวิเตอร์
หุ้มเบาะหนัง ตัวที่ 1 1 หอหญงิ 7.

2414 - เกา้อี้คอมพวิเตอร์
หุ้มเบาะหนัง ตัวที่ 2 1 หอหญงิ 7.

2415 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 1 1 หอหญงิ 7.

2416 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 2 1 หอหญงิ 7.

2417 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 3 1 หอหญงิ 7.

2418 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 4 1 หอหญงิ 7.

2419 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 5 1 หอหญงิ 7.

2420 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 6 1 หอหญงิ 7.

2421 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 7 1 หอหญงิ 7.

2422 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 8 1 หอหญงิ 7.

2423 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 9 1 หอหญงิ 7.

2424 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 10 1 หอหญงิ 7.

2425 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 11 1 หอหญงิ 7.

2426 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 12 1 หอหญงิ 7.

2427 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 13 1 หอหญงิ 7.

2428 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 14 1 หอหญงิ 7.

2429 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 15 1 หอหญงิ 7.

2430 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 16 1 หอหญงิ 7.

2431 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 17 1 หอหญงิ 7.

2432 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 18 1 หอหญงิ 7.

2433 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 19 1 หอหญงิ 7.

2434 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 20 1 หอหญงิ 7.

2435 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 21 1 หอหญงิ 7.

2436 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 22 1 หอหญงิ 7.

2437 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 23 1 หอหญงิ 7.

2438 - เกา้อี้ไฟเบอร์ ตัวที่ 24 1 หอหญงิ 7.

2439 - เกา้อี้นั่งท างานผ้าฝ้าย 1 หอหญงิ 7.
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2440 - โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม ตัวที่ 1

1 หอหญงิ 7.

2441 - โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม ตัวที่ 2

1 หอหญงิ 7.

2442 - โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม ตัวที่ 3

1 หอหญงิ 7.

2443 - โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม ตัวที่ 4

1 หอหญงิ 7.

2444 - โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม ตัวที่ 5

1 หอหญงิ 7.

2445 - โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม ตัวที่ 6

1 หอหญงิ 7.

2446 - โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม ตัวที่ 7

1 หอหญงิ 7.

2447 - โตะ๊เขยีนหนังสอืโครงเหล็กพับไมไ่ด ้ขนาดกว้าง 60 ซม.ยาว 80 ซม.

สูง 75 ซม ตัวที่ 8

1 หอหญงิ 7.

2448 - ตู้ใสโ่ทรทัศนใ์น
หอ้งอาหาร มขีาเหล็ก 1 หอหญงิ 7.

2449 - ตู้เหล็กใสโ่ทรทัศน
์ทาสดี า 1 หอหญงิ 7.

2450 - โครงจักรเย็บผ้า 1 หอหญงิ 7.

2451 - โบโดเหล็ก 1 หอหญงิ 7.

2452 - รถจักรยาน คันที่ 1 1 หอหญงิ 7.

2453 - รถจักรยาน คันที่ 2 1 หอหญงิ 7.

2454 - รถจักรยาน คันที่ 3 1 หอหญงิ 7.

2455 - รถจักรยาน คันที่ 4 1 หอหญงิ 7.

2456 - รถจักรยาน คันที่ 5 1 หอหญงิ 7.

2457 - รถจักรยาน คันที่ 6 1 หอหญงิ 7.

2458 - รถจักรยาน คันที่ 7 1 หอหญงิ 7.

2459 - รถจักรยาน คันที่ 8 1 หอหญงิ 7.

2460 - รถจักรยาน คันที่ 9 1 หอหญงิ 7.

2461 - รถจักรยาน คันที่ 10 1 หอหญงิ 7.

2462 - รถจักรยาน คันที่ 11 1 หอหญงิ 7.

2463 - รถจักรยาน คันที่ 12 1 หอหญงิ 7.

2464 - รถจักรยาน คันที่ 13 1 หอหญงิ 7.

2465 - รถจักรยาน คันที่ 14 1 หอหญงิ 7.

2466 - รถจักรยาน คันที่ 15 1 หอหญงิ 7.

2467 มช.080716-009(2) โตะ๊วางของขนาด 50x50x35 ซม.ท าดว้ยไมอั้ด ขาเป็นเหล็ก 1 หอหญงิ 8.

2468 มช.7105-006-0001

(1-20)(1)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2469 มช.7105-006-0001

(1-20)(2)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2470 มช.7105-006-0001

(1-20)(3)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2471 มช.7105-006-0001

(1-20)(4)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2472 มช.7105-006-0001

(1-20)(5)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.
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2473 มช.7105-006-0001

(1-20)(6)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2474 มช.7105-006-0001

(1-20)(7)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2475 มช.7105-006-0001

(1-20)(8)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2476 มช.7105-006-0001

(1-20)(9)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2477 มช.7105-006-0001

(1-20)(10)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2478 มช.7105-006-0001

(1-20)(11)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2479 มช.7105-006-0001

(1-20)(12)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2480 มช.7105-006-0001

(1-20)(13)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2481 มช.7105-006-0001

(1-20)(14)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2482 มช.7105-006-0001

(1-20)(15)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2483 มช.7105-006-0001

(1-20)(16)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2484 มช.7105-006-0001

(1-20)(17)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2485 มช.7105-006-0001

(1-20)(18)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2486 มช.7105-006-0001

(1-20)(19)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2487 มช.7105-006-0001

(1-20)(20)

ชุดนั่งเลน่หนิขัดโครง กสล.  (1 ชุดประกอบดว้ยโตะ๊กลาง 1 ตัวมา้นั่งยาว

 2 ตัว)

1 หอหญงิ 8.

2488 มช.080716-026(1)ต. ตู้เสื้อผ้าขนาด 60x195x180 ซม.ท าดว้ยไมส้ักมบีานประตูเลื่อน 1 หอหญงิ 8.

2489 มช.060042-014(1-5)น. (1) เกา้อี้บุผ้าฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 8.

2490 มช.060042-014(1-5)น. (2) เกา้อี้บุผ้าฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 8.

2491 มช.060042-014(1-5)น. (3) เกา้อี้บุผ้าฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 8.

2492 มช.060042-014(1-5)น. (4) เกา้อี้บุผ้าฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 8.

2493 มช.060042-014(1-5)น. (5) เกา้อี้บุผ้าฝ้าย ขา 5 ขา มลีอ้สามารถปรับระดับได้ 1 หอหญงิ 8.

2494 มช.060042-013(4)น. โตะ๊คอมพวิเตอร์ ขนาด 60x50x75 ซม. มลีิ้นชักวางคย์ีบอร์ด ไมม่ลีอ้ตัว

เป็นพาร์ดเิคลิบอร์ดหุ้มดว้ยแผ่นพวีีซี

1 หอหญงิ 8.

2495 มช.060042-022(78)น. โตะ๊คอมพวิเตอร์ขนาด 80x60x75 ซม. มลีิ้นชักวางคย์ีบอร์ดไมม่ลีอ้ ตัว

เป็นพาร์ดเิคลิบอร์ดหุ้มดว้ยแผ่นพวีีซี

1 หอหญงิ 8.

2496 มช.060042-022(79)น. โตะ๊คอมพวิเตอร์ขนาด 80x60x75 ซม. มลีิ้นชักวางคย์ีบอร์ดไมม่ลีอ้ ตัว

เป็นพาร์ดเิคลิบอร์ดหุ้มดว้ยแผ่นพวีีซี

1 หอหญงิ 8.

2497 มช.060041-019(15)น. เคร่ืองรับโทรศัพท ์แบบกดปุ่มสามารถล็อคได ้แบบมาตรฐานย่ีหอ้โกดล์

สตาร์

1 หอหญงิ 8.

2498 มช.060042-014 โทรทัศน์ 1 หอหญงิ 8.

2499 มช.060042-091(8)น. พัดลมดูดอากาศ ชนดิตดิผนังย่ีหอ้มติซูบชิ ิรุ่น EX-20 SH 1 หอหญงิ 8.

2500 มช.060042-060น. เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีหอ้ฟูจแิอร์ ขนาด 35,000 บทียูี 1 หอหญงิ 8.
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2501 คันที่ 1 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2502 คันที่ 2 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2503 คันที่ 3 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2504 คันที่ 4 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2505 คันที่ 5 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2506 คันที่ 6 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2507 คันที่ 7 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2508 คันที่ 8 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2509 คันที่ 9 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2510 คันที่ 10 จักรยานย่ีหอ้ นจิวิา 
สมีว่งออ่น 1 หอหญงิ 8.

2511 56.41400010002.
ร39001 พัดลมตั้งพื้น 1 หอสชีมพู

2512 56.71100060032.
ร51047 เกา้อี้บุนวมไมม่พีนักแขน 1 หอสชีมพู

2513 56.71100060032.
ร51048 เกา้อี้บุนวมไมม่พีนักแขน 1 หอสชีมพู

2514 56.41100010068.
ร53001 ตู้เย็น ขนาด 11.8 ควิ  
2 ประตู ย่ีหอ้ ซัมซุง 1 หอสชีมพู

2515 56.34420010009.
ร54004 ปั้มน้ า 3 HP 2 ใบพัด
ขนาด 2 นิ้ว ย่ีหอ้อารีโน 
ED 2 MS 1 หอสชีมพู

2516 56.34420010009.
ร54005 ปั้มน้ า 3 HP 2 ใบพัด
ขนาด 2 นิ้ว ย่ีหอ้อารีโน 
ED 2 MS 1 หอสชีมพู

2517 56.43200020010.
ร56001 ถังควบคุมแรงดัน 1 หอสชีมพู

2518 56.67300020013.
ร54001 มอนเิตอร์แสดงผลชนดิ 
LCD ขนาด 21.5 นิ้ว 1 หอสชีมพู

2519 - ถังควบคุมแรงดัน 1 หอสชีมพู

2520 - เกา้อี้บุนวม สนี้ าตาม  
ขาแฉก 1 หอสชีมพู

2521 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 1 1 หอสชีมพู

2522 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 2 1 หอสชีมพู

2523 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 3 1 หอสชีมพู

2524 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 4 1 หอสชีมพู

2525 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 5 1 หอสชีมพู

2526 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 6 1 หอสชีมพู

2527 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 7 1 หอสชีมพู

2528 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 8 1 หอสชีมพู

2529 - เกา้อี้ขาเหล็ก เบาะหนัง
สนี้ าตาล ตัวที่ 9 1 หอสชีมพู

2530 - ตู้ท าน้ าเย็น 3 กอ๊ก 1 หอสชีมพู

2531 - เกา้อี้บุนวม มพีนักแขน 1 หอสชีมพู

2532 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 1 1 หอสชีมพู

2533 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 2 1 หอสชีมพู

2534 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 3 1 หอสชีมพู

2535 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 4 1 หอสชีมพู

2536 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 5 1 หอสชีมพู

2537 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 6 1 หอสชีมพู

2538 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 7 1 หอสชีมพู

2539 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 8 1 หอสชีมพู

2540 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 9 1 หอสชีมพู

2541 - เกา้อี้พลาสตกิ สเีทา 
ตัวที่ 10 1 หอสชีมพู

2542 - ปลอ่งดูดควันและ
ดูดกลิ่นอาหาร อันที่ 1 1 หอสชีมพู

2543 - ปลอ่งดูดควันและ
ดูดกลิ่นอาหาร อันที่ 2 1 หอสชีมพู

2544 - ปลอ่งดูดควันและ
ดูดกลิ่นอาหาร อันที่ 3 1 หอสชีมพู

2545 - ปลอ่งดูดควันและ
ดูดกลิ่นอาหาร อันที่ 4 1 หอสชีมพู

2546 - อา่งลา้งจาน ชนดิ  
2 หลุม อันที่ 1 1 หอสชีมพู

2547 - อา่งลา้งจาน ชนดิ  
2 หลุม อันที่ 2 1 หอสชีมพู
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2548 - อา่งลา้งจาน ชนดิ  
2 หลุม อันที่ 3 1 หอสชีมพู

2549 56.71100060051.
ร47001 เกา้อี้ไฟเบอร์เดี่ยว 
ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2550 56.71100060182.
ร47033 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2551 56.71100060182.
ร47034 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2552 56.71100060182.
ร47035 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2553 56.71100060182.
ร47036 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2554 56.71100060182.
ร47037 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2555 56.71100060182.
ร47038 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2556 56.71100060182.
ร47039 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2557 56.71100060182.
ร47040 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2558 56.71100060182.
ร47041 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2559 56.71100060182.
ร47042 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2560 56.71100060182.
ร47043 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2561 56.71100060182.
ร47044 เกา้อี้บุนวมสเีทา 
มพีนักพงิ ขาเหล็ก 1 หอ 40 ปี

2562 56.45200050007.
ร47157 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2563 56.45200050007.
ร47158 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2564 56.45200050007.
ร47159 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2565 56.45200050007.
ร47160 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2566 56.45200050007.
ร47161 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2567 56.45200050007.
ร47162 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2568 56.45200050007.
ร47163 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2569 56.45200050007.
ร47164 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2570 56.45200050007.
ร47165 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2571 56.45200050007.
ร47166 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2572 56.45200050007.
ร47167 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2573 56.45200050007.
ร47168 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2574 56.45200050007.
ร47169 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2575 56.45200050007.
ร47170 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2576 56.45200050007.
ร47171 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2577 56.45200050007.
ร47172 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2578 56.45200050007.
ร47173 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2579 56.45200050007.
ร47174 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2580 56.45200050007.
ร47175 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2581 56.45200050007.
ร47176 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2582 56.45200050007.
ร47177 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2583 56.45200050007.
ร47178 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2584 56.45200050007.
ร47179 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2585 56.45200050007.
ร47180 เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
ขนาด 3500 วัตต ์
ย่ีหอ้ TURBORA 1 หอ 40 ปี

2586 56.71100070052.
ร47119 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2587 56.71100070052.
ร47120 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2588 56.71100070052.
ร47121 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2589 56.71100070052.
ร47122 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2590 56.71100070052.
ร47123 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2591 56.71100070052.
ร47124 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2592 56.71100070052.
ร47125 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2593 56.71100070052.
ร47126 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2594 56.71100070052.
ร47127 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี
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2595 56.71100070052.
ร47128 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2596 56.71100070052.
ร47129 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2597 56.71100070052.
ร47130 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2598 56.71100070052.
ร47131 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2599 56.71100070052.
ร47132 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2600 56.71100070052.
ร47133 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2601 56.71100070052.
ร47134 โตะ๊วางคอมพวิเตอร์ 1 หอ 40 ปี

2602 56.41400010012.
ร47120 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2603 56.41400010012.
ร47121 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2604 56.41400010012.
ร47122 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2605 56.41400010012.
ร47123 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2606 56.41400010012.
ร47124 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2607 56.41400010012.
ร47125 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2608 56.41400010012.
ร47126 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2609 56.41400010012.
ร47127 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2610 56.41400010012.
ร47128 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2611 56.41400010012.
ร47129 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2612 56.41400010012.
ร47130 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2613 56.41400010012.
ร47131 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2614 56.41400010012.
ร47132 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2615 56.41400010012.
ร47133 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2616 56.41400010012.
ร47134 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2617 56.41400010012.
ร47135 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2618 56.41400010012.
ร47136 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2619 56.41400010012.
ร47137 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2620 56.41400010012.
ร47138 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2621 56.41400010012.
ร47139 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2622 56.41400010012.
ร47140 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2623 56.41400010012.
ร47141 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2624 56.41400010012.
ร47142 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2625 56.41400010012.
ร47143 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2626 56.41400010012.
ร47144 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2627 56.41400010012.
ร47145 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2628 56.41400010012.
ร47146 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2629 56.41400010012.
ร47147 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2630 56.41400010012.
ร47148 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2631 56.41400010012.
ร47149 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2632 56.41400010012.
ร47150 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2633 56.41400010012.
ร47151 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2634 56.41400010012.
ร47152 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2635 56.41400010012.
ร47153 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2636 56.41400010012.
ร47154 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2637 56.41400010012.
ร47155 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2638 56.41400010012.
ร47156 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2639 56.41400010012.
ร47157 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2640 56.41400010012.
ร47158 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2641 56.41400010012.
ร47159 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี



ล าดับ หมายเลขพัสดุ รายการพัสดุ จ านวน สถานท่ี

2642 56.41400010012.
ร47160 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2643 56.41400010012.
ร47161 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2644 56.41400010012.
ร47162 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2645 56.41400010012.
ร47163 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2646 56.41400010012.
ร47164 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2647 56.41400010012.
ร47165 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2648 56.41400010012.
ร47166 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2649 56.41400010012.
ร47167 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2650 56.41400010012.
ร47168 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2651 56.41400010012.
ร47169 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2652 56.41400010012.
ร47170 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2653 56.41400010012.
ร47171 พัดลมโคจร ขนาด 16 
นิ้ว ย่ีหอ้ TOSHIBA 1 หอ 40 ปี

2654 56.41400010003.
ร47001 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 
นิ้ว ย่ีหอ้ MITSUBISHI 1 หอ 40 ปี

2655 56.45200050007.
ร49002 เคร่ืองท าน้ าอุ่น ขนาด 
3500 วัตต ์ย่ีหอ้ TRIMOND 1 หอ 40 ปี

2656 56.45200050007.
ร49003 เคร่ืองท าน้ าอุ่น ขนาด 
3500 วัตต ์ย่ีหอ้ TRIMOND 1 หอ 40 ปี

2657 56.61100100002.
ร49002 เคร่ืองส ารองไฟ
คอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ K-DIRECT 1 หอ 40 ปี

2658 56.61100100002.
ร49003 เคร่ืองส ารองไฟ
คอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ K-DIRECT 1 หอ 40 ปี

2659 56.61100100002.
ร49004 เคร่ืองส ารองไฟ
คอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ K-DIRECT 1 หอ 40 ปี

2660 56.41400010012.
ร50002 พัดลมโคจรตดิเพดาน 
ขนาด 16 นิ้ว ย่ีหอ้ HITACHI 1 หอ 40 ปี

2661 56.41400010012.
ร50003 พัดลมโคจรตดิเพดาน 
ขนาด 16 นิ้ว ย่ีหอ้ HITACHI 1 หอ 40 ปี

2662 56.41400010012.
ร50004 พัดลมโคจรตดิเพดาน 
ขนาด 16 นิ้ว ย่ีหอ้ HITACHI 1 หอ 40 ปี

2663 56.58050020010.
ร50001 แบตเตอร่ีระบบโทรศัพท์ 1 หอ 40 ปี

2664 56.67300020001.
ร54001 โทรทัศน ์ขนาด 21 นิ้ว 1 หอ 40 ปี

2665 56.67300020001.
ร54002 โทรทัศน ์ขนาด 21 นิ้ว 1 หอ 40 ปี

2666 56.67300020001.
ร54003 โทรทัศน ์ขนาด 21 นิ้ว 1 หอ 40 ปี

2667 56.41400020019.
ร550001  พัดลมระบายอากาศ 1 หอ 40 ปี

2668 56.61350010002.
ร560001  แบตเตอร์ร่ีไฟส ารองลฟิต์ 1 หอ 40 ปี

2669 56.61350010002.
ร560001 แบตเตอร์ร่ีไฟส ารองลฟิต์ 1 หอ 40 ปี

2670 56.61350010002.
ร560001 แบตเตอร์ร่ีไฟส ารองลฟิต์ 1 หอ 40 ปี

2671 56.61350010002.
ร560001 แบตเตอร์ร่ีไฟส ารองลฟิต์ 1 หอ 40 ปี

2672 56.61350010002.
ร560001 แบตเตอร์ร่ีไฟส ารองลฟิต์ 1 หอ 40 ปี

2673 56.61350010002.
ร560001 แบตเตอร์ร่ีไฟส ารองลฟิต์ 1 หอ 40 ปี

2674 56.61350010002.
ร560001  แบตเตอร์ร่ีไฟส ารองลฟิต์ 1 หอ 40 ปี

2675 56.61350010002.
ร560001 แบตเตอร์ร่ีไฟส ารองลฟิต์ 1 หอ 40 ปี

2676 56.71050050014.
ร43009 เกา้อี้พลาสตกิสขีาว
มพีนักพงิ 1 หอแมเ่หยีะ

2677 56.71050050014.
ร43010 เกา้อี้พลาสตกิสขีาว
มพีนักพงิ 1 หอแมเ่หยีะ

2678 56.71100070309.
ร43002 โตะ๊เขยีนหนังสอืไม
้พื้นขาว 75*120cm 1 หอแมเ่หยีะ

2679 56.71100070309.
ร43003 โตะ๊เขยีนหนังสอืไม
้พื้นขาว 75*120cm 1 หอแมเ่หยีะ

2680 56.71100070309.
ร43004 โตะ๊เขยีนหนังสอืไม
้พื้นขาว 75*120cm 1 หอแมเ่หยีะ

2681 56.71100070309.
ร43005 โตะ๊เขยีนหนังสอืไม
้พื้นขาว 75*120cm 1 หอแมเ่หยีะ

2682 56.71100070309.
ร43006 โตะ๊เขยีนหนังสอืไม
้พื้นขาว 75*120cm 1 หอแมเ่หยีะ

2683 56.45200050007.
ห43004 เคร่ืองท าน้ าอุ่นป ี43 
(17 เคร่ือง) 1 หอแมเ่หยีะ

2684 56.45200050007.
ห43005 เคร่ืองท าน้ าอุ่นป ี43 
(17 เคร่ือง) 1 หอแมเ่หยีะ

2685 56.45200050007.
ห43006 เคร่ืองท าน้ าอุ่นป ี43 
(17 เคร่ือง) 1 หอแมเ่หยีะ

2686 56.61100100017.ร43027 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2687 56.61100100017.ร43028 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2688 56.61100100017.ร43029 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ
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2689 56.61100100017.ร43030 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2690 56.61100100017.ร43031 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2691 56.61100100017.ร43032 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2692 56.61100100017.ร43033 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2693 56.61100100017.ร43034 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2694 56.61100100017.ร43035 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2695 56.61100100017.ร43036 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2696 56.61100100017.ร43037 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2697 56.61100100017.ร43038 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2698 56.61100100017.ร43039 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2699 56.61100100017.ร43040 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2700 56.61100100017.ร43041 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2701 56.61100100017.
ร43042 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2702 56.61100100017.
ร43043 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2703 56.61100100017.
ร43044 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2704 56.61100100017.ร43045 เคร่ืองส ารองไฟฉุกเฉนิ Delight DL201 หลอด 2*55w 1 หอแมเ่หยีะ

2705 56.58050010001.ร43135 โทรศัพท ์Forth 1 หอแมเ่หยีะ

2706 56.58050010001.ร43136 โทรศัพท ์Forth 1 หอแมเ่หยีะ

2707 56.71100060054.ร43336 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2708 56.71100060054.ร43337 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2709 56.71100060054.ร43338 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2710 56.71100060054.ร43339 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2711 56.71100060054.ร43340 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2712 56.71100060054.ร43341 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2713 56.71100060054.ร43342 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2714 56.71100060054.ร43343 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2715 56.71100060054.ร43344 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2716 56.71100060054.ร43345 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2717 56.71100060054.ร43346 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2718 56.71100060054.ร43347 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2719 56.71100060054.ร43348 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2720 56.71100060054.ร43349 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2721 56.71100060054.ร43350 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2722 56.71100060054.ร43351 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2723 56.71100060054.ร43352 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2724 56.71100060054.ร43353 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2725 56.71100060054.ร43354 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2726 56.71100060054.ร43355 เกา้อี้เบาะหนังด า 1 หอแมเ่หยีะ

2727 56.61100010027.ร43163 มเิตอร์ไฟฟา้ 5 Am 1 หอแมเ่หยีะ

2728 56.41400010039.ร49078 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2729 56.41400010039.ร49079 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2730 56.41400010039.ร49080 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2731 56.41400010039.ร49081 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2732 56.41400010039.ร49082 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2733 56.41400010039.ร49083 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2734 56.41400010039.ร49084 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2735 56.41400010039.ร49085 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ
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2736 56.41400010039.ร49086 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2737 56.41400010039.ร49087 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2738 56.41400010039.ร49088 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2739 56.41400010039.ร49089 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2740 56.41400010039.ร49090 พัดลม+ตดิตั้ง 1 หอแมเ่หยีะ

2741 56.23200070004.ร49003 รถเข็นพว่งสนี้ าเงนิ 2 ลอ้ 1 หอแมเ่หยีะ

2742 56.61100100002.ร53012 เคร่ืองส ารองไฟ APC Back 500 VA300w 1 หอแมเ่หยีะ

2743 56.41400010039.ร54038 พัดลมตดิผนัง Hirachi WF84W 16 นิ้ว 1 หอแมเ่หยีะ

2744 56.41400010039.ร54039 พัดลมตดิผนัง Hirachi WF84W 16 นิ้ว 1 หอแมเ่หยีะ

2745 56.61150010028.ร54002 แบตเตอร่ีส ารองไฟ ฉุกเฉนิในอาคาร 1 หอแมเ่หยีะ

2746 56.61350010002.ร54003 แบตเตอร่ีส ารองไฟ ฉุกเฉนิในอาคาร 1 หอแมเ่หยีะ

2747 56.61350010002.ร54004 แบตเตอร่ีส ารองไฟ ฉุกเฉนิในอาคาร 1 หอแมเ่หยีะ

2748 56.61350010002.ร54004 แบตเตอร่ีส ารองไฟ ฉุกเฉนิในอาคาร 1 หอแมเ่หยีะ

2749 56.61350010002.ร54006 แบตเตอร่ีส ารองไฟ ฉุกเฉนิในอาคาร 1 หอแมเ่หยีะ

2750 56.61350010002.ร54007 แบตเตอร่ีส ารองไฟ ฉุกเฉนิในอาคาร 1 หอแมเ่หยีะ

2751 56.61350010002.ร54008 แบตเตอร่ีส ารองไฟ ฉุกเฉนิในอาคาร 1 หอแมเ่หยีะ

2752 56.61350010002.ร54001 แบตเตอร่ีส ารองไฟ ฉุกเฉนิในอาคาร 1 หอแมเ่หยีะ

2753 56.73100010002.ร57001 ไมโครเวฟ 2 เคร่ือง LG รุ่นMs2021 ความจุ 20 ลติร 1 หอแมเ่หยีะ

2754 56.73100050001.ร55001 กระตกิน้ าร้อน ย่ีหอ้ Sharp KP-Y33 1 หอแมเ่หยีะ

2755 56.41400010012.ร56001 พัดลมโครจ 16 นิ้ว ฮิตาช ิรุ่น AF48W 1 หอแมเ่หยีะ

2756 56.7110060051.ร53160 เกา้อี้ไฟเบอร์โครงเหล็กชนดิหนา สฟีา้ 1 หอแมเ่หยีะ

2757 56.41400010012.บ57007 พัดลมเพดาน MITSUBISHI ขนาด 16 นวิ 1 หอพัก

หริภุญไชย-ล าพูน

2758 56.41400010012.บ57008 พัดลมเพดาน MITSUBISHI ขนาด 16 นวิ 1 หอพัก

หริภุญไชย-ล าพูน

2759 56.41100020011.บ57001 เคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น 1 หอพัก

หริภุญไชย-ล าพูน

2760 56.73100010003.บ57001 เตาไมโครเวฟ LG ขนาด  21 ลติร 1 หอพัก

หริภุญไชย-ล าพูน

2761 56.73100010003.บ57002 เตาไมโครเวฟ LG ขนาด  21 ลติร 1 หอพัก

หริภุญไชย-ล าพูน


