
Furniture-เกาอี้จัดเลี้ยง, โตะกลมและโตะจีน 
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เกาอ้ีจัดเล้ียง 

ขาโครเมียม 

เบาะหนัง เบาะฝาย 

ดานหลังมีลาย 

เบาะหนังเลือกสีได 

ขนาด 43.5 x 54.5 x 87 ซม. 

 

เกาอ้ีจัดเล้ียง 

ขาโครเมียม 

เบาะหนัง เบาะฝาย 

ดานหลังมีลาย 

เบาะหนังเลือกสีได 

ขนาด 44 x 53 x 88 ซม. 

 โตะกลมจีน 

โตะพับ 

หนาโฟไมกาขาว-กลม 

ขาชุปโครเมียมหนา 

มี 3 ขนาด 

ขนาดความสูง 73 ซม. 

 

 เกาอ้ีจัดเล้ียง 

ขาโครเมียม 

เบาะหนัง เบาะฝาย 

สีแดง, สีดํา, สีนํ้าเงิน 

สีนํ้าตาล, สีเขียว 

 

เกาอ้ีจัดเล้ียง 

ขาโครเมียม 

เบาะหนัง เบาะฝาย 

ดานหลังมีลาย 

ขนาด 43.5 x 54.5 x 87 ซม. 

 

 

เกาอ้ีจัดเล้ียง 

ขาโครเมียม 

เบาะหนัง เบาะฝาย 

ดานหลังมีลาย 

ขนาด 44 x 55 x 88 ซม. 

 

 

Code 

017-CM-001 

Code 

017-CM-12 

Code 

017-CM-15 

Code 

017-CM-29 

Code 

017-CM-16 

Code 

015-TFO-48 

Dai : Ø 

120 Cm. 

015-TFO-60 150 Cm. 

015-TFO-72 180 Cm. 
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โตะกลมจีน 

หนาไม 

ขาไขว 

มี 2 ขนาด 

 

 

 

โตะกลมจีน 

ขาซอน 

หนาไม 

ตัวกับขาติดกัน 

ขนาด Ø 120 x 72 ซม. 

 

โตะกลมจีน 

หนาเหล็ก 

ขาไขว 

หนาโตะ สีแดง, สีเทา 

สีนํ้าเงิน 

ขนาด Ø 116 x 75 ซม. 

 

โตะกลมจีน 

โตะพับ 

หนาโฟไมกาขาว-กลม 

ขาชุปโครเมียมหนา 

ติดลอ มี 3 ขนาด 

ขนาดความสูง 73 ซม. 

 

โตะกลมจีน 

ขาถอด 

แยกช้ินสวน 

หนาเหล็ก 

สีแดง, สีนํ้าเงิน 

ขนาด Ø 116 x 73 ซม. 

 

โตะกลมจีน 

ขาซอน 

หนาเหล็ก 

สีแดง, สีนํ้าเงิน 

ขนาด Ø 116 x 72 ซม. 

 

Furniture-โตะกลมและโตะจีน 

Code 

015-TFR-48 

Dai : Ø 

120 Cm. 

015-TFR-60 150 Cm. 

015-TFR-72 180 Cm. 

Code 

015-CRT-46 

Code 

015-FRS-46 

Code Dai : Ø 

015-RT-36 90 Cm. 

015-RT-48 120 Cm. 

Code 

015-FRT-48 

Code 

015-SRT-46 



Furniture-โตะกลมและโตะจีน, โตะประชุมและโตะพับอเนกประสงค 
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โตะพับ 

หนาโฟไมกาขาว 

ขาชุปโครเมียมหนา 

มีลิ้นชัก 

มี 4 ขนาด 

 

 

โตะพับ 

หนาโฟไมกาขาว 

ทรงสี่เหลี่ยมจัตตุรัส 

ขนาด 72.6 x 72.6 x 73.7 ซม. 

 

 

โตะพับ 

หนาโฟไมกาขาว 

ขาชุปโครเมียมหนา 

แบบพับขาไมได 

 

 

 โตะกลมจีน 

หนาเหล็ก ขาซอน 

ทรงญ่ีปุน 

หนาโตะสีเหลือง, สีสม 

ขนาด Ø 116 x 31 ซม. 

 

โตะพับ 

หนาโฟไมกาขาว 

ขาชุปโครเมียมหนา 

มี 4 ขนาด 

 

 

 

โตะพับ 

หนาโฟไมกาขาว 

ขาชุปโครเมียมหนา 

มี 2 ขนาด 

 

 

 

Code 

015-FRS-45J 

Code 

017-TF-2460 

Dai : Cm. 

60 x 150 x 72.5 

017-TF-2472 60 x 180 x 72.5 

017-TF-3060 75 x 150 x 72.5 

017-TF-3072 75 x 180 x 72.5 

Code 

017-TG-4P 

Code Dai : Cm. 

015-TG-3060 75 x 150 x 72.5 

015-TG-3072 75 x 180 x 72.5 

Code Dai : Cm. 

017-TFO-2472 60 x 182.9 x 72.5 

017-TFO-3072 60 x 180.9 x 72.5 

Code 

017-TFC-2460 

Dai : Cm. 

60 x 150 x 72.5 

017-TFC-2472 60 x 180 x 72.5 

017-TFC-3060 75 x 150 x 72.5 

017-TFC-3072 75 x 180 x 72.5 
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โตะประชุม 

ขาเหล็ก 

ขา L 

หนาไม 

 

 

 

โตะประชุม 

หัวโคง 

ขาเหล็ก 

หนาไม 

 

 

เกาอ้ีบาร 

ปรับระดับ เต้ีย สูง 

ขาดํา 

เบาะหนัง 

สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีนํ้าตาล 

 

 

โตะพับ 

หนาโฟไมกาขาว 

ขาชุปโครเมียมหนา 

แบบพับขาไมได 

 

 

 

โตะประชุม 

ขาชุปโครเมียม 

มีท่ีรองเทา 

 

 

 

 

โตะประชุม 

หัวโคง 

ขาชุปโครเมียม 

หนาไม 

 

 

Furniture-โตะประชุมและโตะพับอเนกประสงค, เกาอี้บาร 

Code Dai : Cm. 

015-TGO-2472 60 x 182.9 x 72.5 

015-TGO-3072 60 x 182.9 x 72.5 

Code Dai : Cm. 

017-TL-47 60 x 120 x 73.7 

017-TL-60 60 x 150 x 73.7 

017-TL-72 60 x 180 x 73.7 

Code 

015-BAR-12 

Dai :  

Ø 40 x 54 Cm. 

015-BAR-13 Ø 40 x 60  Cm. 

Code Dai : Cm. 

017-TM-47 60 x 120 x 73.7 

017-TM-60 60 x 150 x 73.7 

017-TM-72 60 x 180 x 73.7 

Code Dai : Cm. 

017-TM0-72 Ø182.9 x 73.7 

017-TM0-94 Ø240 x 73.7 

Code Dai : Cm. 

017-TL0-72 Ø182.9 x 73.7 

017-TL0-94 Ø240 x 73.7 



Furniture-เกาอี้บารและเกาอี้แฟนซี 
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เกาอ้ีแฟนซี 

เกาอี้หนาเหล็ก หนาเล็ก 

ขนาด Ø 42 x 41 ซม. 

สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีเทา 

สีเขียว, สีเหลือง, สีฟา 

 

 

เกาอ้ีแฟนซี 

หนาไมยางพารา 

ทรงกลม 

โครงขา 2 สี สีดํา, สีขาว 

ขนาด Ø 42 x 41.5 ซม. 

. 

เกาอ้ีแฟนซี 

หนาไมยางพารา 

ทรงกลม 

โครงขา 2 สี สีดํา, สีขาว 

ขนาด Ø 42 x 41.5 ซม. 

 

 

 เกาอ้ีบาร 

ปรับระดับ เต้ีย สูง 

ขาชุปโครเมียม 

เบาะหนัง 

สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีนํ้าตาล 

 

 

 เกาอ้ีแฟนซี 

เกาอี้หนาเหล็ก หนาเล็ก 

ขนาด Ø 42 x 41 ซม. 

สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีเทา 

สีเขียว, สีเหลือง, สีฟา 

 

เกาอ้ีแฟนซี 

เกาอี้หนาเหล็ก หนาใหญ 

ขนาด Ø 44 x 47 ซม. 

สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีเทา 

สีเขียว, สีเหลือง, สีฟา 

 

 

Code 

017-FC-006 

Code 

015-BAR-12C 

Dai :  

Ø 40 x 54 Cm. 

015-BAR-13C Ø 40 x 60  Cm. 

Code 

015-FC-002 

Code 

015-FC-003 

Code 

015-FC-002 

Code 

017-FC-008 



หนา 111 คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281 

 There are many other model that wasn’ t printed. You should visit our website for more de-
tail. 

ชั้นบารเหลา 

2 ช้ัน 

มีตัวก้ันขวดนํ้า 

สีแดง, สีดํา 

ขนาด 30.5 x 43.5 x 79 

ซม. 

 

ชั้นเหล็ก 

เก็บของ 3 ช้ัน 

ใชวางสิ่งของท่ัวไป 

สีแดง, สีนํ้าเงิน 

ขนาด 55 x 30 x 89 ซม. 

 

ชั้นเหล็ก 

เก็บของ 4 ช้ัน 

ใชวางสิ่งของท่ัวไป 

สีแดง, สีนํ้าเงิน 

ขนาด 55 x 30 x 121.5 ซม. 

 

 

เกาอ้ีแฟนซี 

เกาอี้สูง เกาอี้บันได 

หนาไมยางพารา 

ทรงเหลี่ยม 

โครงขาสีขาว 

ขนาด 60 x 77 ซม. 

 

หนาหมุนโตะจีน 

แบบไม 

ขนาด 

เสนผานศูนยกลาง 60 ซม. 

 

หนาหมุนโตะจีน 

แบบไม 

ขนาด 

เสนผานศูนยกลาง 60 ซม. 

Furniture-เกาอี้แฟนซี, หนาหมุนโตะจีน, ช้ันบารเหลาและช้ันเหล็ก 

Code Color 

015-MON-24D สีเขม 

015-MON-24L สีออน 

Code Color 

015-MON-28D สีเขม 

015-MON-24L สีออน 

Code 

015-FC-009 

Code 

015-KS4 

Code 

015-KS324 

Code 

015-KS424 



Furniture-รถเข็นเกาอี้จัดเลี้ยง, โตะเกาอี้เบียรการเดนท, เกาอี้นั่งคอย 
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เกาอ้ีน่ังคอย 

แบบ 3 ท่ีน่ัง 

ขนาด 151 x 43 x 80.5  

ซม. 

สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีฟา 

สีสม, สีเหลือง 

 

เกาอ้ีน่ังคอย 

แบบ 4 ท่ีน่ัง 

ขนาด 204 x 43 x 80.5  

ซม. 

สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีฟา 

สีสม, สีเหลือง 

. 

เกาอ้ีน่ังคอย 

แบบ 4 ท่ีน่ัง 

พรอมท่ีแล็คเชอร 

ขนาด 221 x 43 x 80.5  ซม. 

สีแดง, สีนํ้าเงิน, สีฟา 

สีสม, สีเหลือง 

 รถเข็นเกาอ้ีจัดเล้ียง 

StainlessStacking 

Chair Trolley 

ขนาด 37 x 70 x 120 ซม. 

 

 

 

 โตะเบียรการเดนท 

หนาเหล็ก 

ขนาด  30 x 30 น้ิว 

สีนํ้าเงิน, สีเหลือง,  

สีเขียว 

 

เกาอ้ีลานเบียร 

เกาอี้พับเหล็ก 

สีนํ้าเงิน, สีเหลือง,  

สีเขียว 

 

 

 

Code 

015-JPC-40 

Code 

015-SQ-36 

Code 

015-ST-90 

Code 

015-JPC-30 

Code 

015-JPC-40F 

Code 

015-CM-001 
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เกาอ้ีพลาสติก 

ขาโครเม่ียม  

พรอมท่ีแล็คเชอร 

ขนาด 46.5 x 43 x 80.5  ซม. 

สีแดง, สีฟา, สีสม, สีเหลือง 

สีเขียว, สีนํ้าเงิน 

 

เกาอ้ีพลาสติก 

ขาดํา ซอนได 

ขนาด 46.5 x 43 x 77  ซม. 

สีแดง, สีฟา, สีสม, สีเหลือง 

สีเขียว, สีนํ้าเงิน 

 

เกาอ้ี 

มีท่ีพักหลัง 

ลายตรง 

เบาะสีแดง, สีนํ้าเงิน 

ขนาด 37.5 x 89  ซม. 

 

 

เกาอ้ีน่ังเบาะพับ 

ขนาด 36.5 x 37.5 x 82  ซม. 

สีแดง, สีฟา 

 

 

 

 

เกาอ้ีน่ังเบาะพับ 

พรอมท่ีแล็คเชอร 

ขนาด 36.5 x 37.5 x 83  ซม. 

สีแดง, สีฟา 

 

 

 

เกาอ้ีพลาสติก 

ขาโครเม่ียม ซอนได 

ขนาด 46.5 x 43 x 80.5  ซม. 

สีแดง, สีฟา, สีสม, สีเหลือง 

สีเขียว, สีนํ้าเงิน 

 

Furniture-เกาอี้นั่งคอย, เกาอี้พับ, เกาอี้แล็คเชอร, เกาอี้นั่งทานอาหาร 

Code 

015-KC-77 

Code 

015-JPC-10CF 

Code 

015-JPC-10 

Code 

015-FM-951 

Code 

015-KC-88 

Code 

015-JPC-10C 



Furniture-เกาอี้นั่งทานอาหาร, เกาอี้คาเฟ, โตะเกาอี้นักเรียน 
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เกาอ้ี 

มีท่ีพักหลัง 

มีลายท่ีพักหลัง ขาดํา 

สีแดง, สีนํ้าเงิน 

ขนาด 37.5 x 85.5  ซม. 

 

 

ชุดโตะนักเรียน 

พลาสติก 

ขนาดโตะ 40 x 60 x 70 ซม. 

ขนาดเกาอี้ 35 x 39 x 78 ซม. 

โครงสีเทา 

. 

ชุดโตะนักเรียน 

แบบไม 

โครงเหล็กเหลี่ยม 

ขนาดโตะ 40 x 60 x 76 ซม. 

ขนาดเกาอี้ 41 x 45 x 81 ซม. 

โครงสีดํา 

แผนหนาโตะไมอัดสัก 

 เกาอ้ี 

มีท่ีพักหลัง 

ลายตรง 

เบาะสีแดง, สีฟา 

ขนาด 41 x 41 x 96  ซม. 

 

 

 เกาอ้ี 

มีท่ีพักหลัง 

ลายขวาง ขาดํา 

สีแดง, สีนํ้าเงิน 

ขนาด 37.5 x 74  ซม. 

 

 เกาอ้ี 

มีท่ีพักหลัง 

ลายขวาง  

ขาชุปโครเม่ียม 

โครงสีเงิน 

สีแดง, สีนํ้าเงิน 

ขนาด 37.5 x 74  ซม. 

Code 

015-BBT-C3 

Code 

015-FM-956 

Code 

015-FMC-956 

Code 

015-FM-0180 

Code 

015-BBT-C4 

Code 

015-FM-953 
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เกาอ้ีไม 

เกาอี้น่ังมีพนักพิง แบบไม 

พรอมท่ีแล็คเชอร 

ขนาด 44 x 44 x 80  ซม. 

โครงเกาอี้สีดํา 

ไมอัดสัก 

 

เกาอ้ีไม 

เกาอี้น่ังมีพนักพิง แบบไม 

พรอมท่ีแล็คเชอร ใตโตะมีขายึด 

ขนาด 44 x 44 x 80  ซม. 

โครงเกาอี้สีดํา 

ไมอัดสัก 

เกาอ้ีไม 

เกาอี้น่ังมีพนักพิง แบบไม 

พรอมท่ีแล็คเชอร  

ใตโตะมีช้ันวางของ 

ขนาด 44 x 44 x 80  ซม. 

โครงเกาอี้สีดํา 

ไมอัดสัก 

ชุดโตะนักเรียน 

หนาขาว โฟไมกาขาว 

โครงเหล็กเหลี่ยม 

ขนาดโตะ 40 x 60 x 76 ซม. 

ขนาดเกาอี้ 34 x 40 x 70 ซม. 

โครงสีขาว 

 

ชุดโตะนักเรียน 

หนาขาว โฟไมกาขาว 

โครงเหล็กเหลี่ยม 

ขนาดโตะ 40 x 60 x 58 ซม. 

ขนาดเกาอี้ 30 x 28 x 60 ซม. 

โครงสีขาว 

 

เกาอ้ีไม 

เกาอี้น่ังมีพนักพิง แบบไม 

ขนาด 47 x 44 x 77  ซม. 

โครงเกาอี้สีดํา 

ไมอัดสัก 

 

Furniture-โตะ เกาอี ้นักเรียน 

Code 

015-BBT-C5 

Code 

015-K-03 

Code 

015-K-03S 

Code 

015-K-03SS 

Code 

015-BBT-C6 

Code 

015-K-01 



Furniture-โตะเกาอีน้ักเรียน, เตียงนอน 
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เกาอ้ีนักเรียน 

เกาอี้น่ังมีพนักพิง  

หนาขาวโฟไมกา 

ขนาด 43 x 45 x 84  ซม. 

โครงเกาอี้สีดํา 

 

 

เตียงนอน 

เตียงเหล็ก 

สําหรับนอนคนเดียว 

ขนาด 3.5 ฟุต 

ขนาด 112 x 198 x 28 ซม. 

 

เตียงนอน 

เตียงเหล็ก 

สําหรับนอนคนเดียว 

หรือนอนสองคน 

ขนาด 5 ฟุต 

ขนาด 159 x 198 x 28 ซม. 

 

 เกาอ้ีนักเรียน 

เกาอี้น่ังมีพนักพิง  

หนาขาวโฟไมกา 

พรอมท่ีแล็คเชอร  

ขนาด 43 x 45 x 84  ซม. 

โครงเกาอี้สีดํา 

 

เกาอ้ีนักเรียน 

เกาอี้น่ังมีพนักพิง  

หนาขาวโฟไมกา 

มีท่ียึดขา 

พรอมท่ีแล็คเชอร  

ขนาด 43 x 45 x 84  ซม. 

โครงเกาอี้สีดํา 

เกาอ้ีนักเรียน 

เกาอี้น่ังมีพนักพิง  

หนาขาวโฟไมกา 

พรอมท่ีแล็คเชอร  

ขนาด 43 x 45 x 84  ซม. 

โครงเกาอี้สีดํา 

Code 

015-KB-17 

Code 

015-K-03WS 

Code 

015-K-03WSS 

Code 

015-FM-0180 

Code 

015-KB-18 

Code 

015-K-03W 
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 There are many other model that wasn’ t printed. You should visit our website for more de-
tail. 

เตียงนอน 

เตียงเหล็ก 

ลายบัว 

ขนาด 3.5 ฟุต 

สีดํา, สีขาว, สีฟา 

ขนาด 98 x 198 x 30 ซม. 

 

เตียงนอน 

เตียงเหล็ก 

ลายบัว 

ขนาด 5 ฟุต 

สีดํา, สีขาว, สีฟา 

ขนาด 154 x 198 x 30 ซม. 

เตียงนอน 

เตียงเหล็ก 

ลายบัว 

ขนาด 6 ฟุต 

สีดํา, สีขาว, สีฟา 

ขนาด 185 x 198 x 30 ซม. 

 

เตียงนอน 

เตียงเหล็ก 

สําหรับนอนคนเดียว 

หรือนอนสองคน 

ขนาด 6 ฟุต 

ขนาด 190 x 198 x 28 ซม. 

 

เตียงนอน 

เตียงเหล็ก 

พับได 

สําหรับเปนเตียงเสริม 

ขนาด 3 ฟุต 

ขนาด 90 x 198 x 29 ซม. 

 

เตียงนอน 

เตียงเหล็ก 

2 ช้ัน 

สําหรับเปนเตียงหอพัก 

ขนาด 3 ฟุต 

ขนาด 94.5 x 198 x 126 ซม. 

Furniture-เตียงนอน 

Code 

015-KB-19 

Code 

015-KB-21 

Code 

015-KB-22 

Code 

015-KB23 

Code 

015-KB-16 

Code 

015-KB-20 


