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 กระทะขนมครก 

แบบเหล็ก  

ขนาด 28 เตา 

 

 

 กระทะขนมครก 

แบบทองเหลือง 

ขนาด 28 เตา 

 

 

 กระทะขนมครก 

แบบทองเหลือง 

ขนาด 7 เตา 

 

 

 พิมพขนมไขทอง 

แบบ 12 ลายจ๋ิว 

ขนาด 

เสนผานศูนยกลาง 7 น้ิว 

 

 พิมพขนมไขทอง 

แบบ 2 ลาย มี 20 ดอก 

ขนาด 

เสนผานศูนยกลาง 12 น้ิว 

 

 พิมพขนมไขทอง 

แบบ 1 ลาย  

ขนาด 

เสนผานศูนยกลาง 9 น้ิว 

 

 พิมพขนมไขทอง 

แบบ 12 ลาย  

มี 2 ขนาด 

ขนาด 6 น้ิวและ 10 น้ิว 

 

 

 พิมพขนมไข 

อะลูมิเนียม 

ขนาด 9 น้ิว 

แบบท่ี 1  

Code 

016-KM-28 

Code 

016-KM-B-28 

Code 

016-KM-B-7 

Code 

016-KK-B-12 

Code 

016-KK-B-2 

Code 

016-KK-B-1 

Code 

016-KK-B12-6 

Dim 

6 inch 

016-KK-B12-10 10 inch 

Code 

016-KK-AL1-9 
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 พิมพขนมไข 

อะลูมิเนียม เล็ก 

ขนาด 7 น้ิว 

แบบท่ี 3 

 

 พิมพขนมไข 

อะลูมิเนียม เล็ก 

ขนาด 7 น้ิว 

แบบท่ี 4 

 

 พิมพขนมไข 

อะลูมิเนียม เล็ก 

ขนาด 7 น้ิว 

แบบท่ี 5 

 

 พิมพขนมไข 

แบบใชแกส 

ขนาด 16 หลุม 

 

 พิมพขนมไข 

อะลูมิเนียม 

ขนาด 9 น้ิว 

แบบท่ี 2  

 

 พิมพขนมไข 

อะลูมิเนียม 

ขนาด 9 น้ิว 

แบบท่ี 3  

 

 พิมพขนมไข 

อะลูมิเนียม เล็ก 

ขนาด 7 น้ิว 

แบบท่ี 1  

 

 พิมพขนมไข 

อะลูมิเนียม เล็ก 

ขนาด 7 น้ิว 

แบบท่ี 2 

Thai Dessert Equipment:พิมพขนมครก ขนมไข  

Code 

016-KK-AL2-9 

Code 

016-KK-AL3-9 

Code 

016-KK-AL1-7 

Code 

016-KK-AL2-7 

Code 

016-KK-AL3-7 

Code 

016-KK-AL4-7 

Code 

016-KK-AL5-7 

Code 

016-KK-G16 



Thai Dessert Equipment:พิมพขนมไข ขนมรังผึ้ง เตาเครป ทองมวน 
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 ฝาครอบขนมครก 

สแตนเลส 

ขนาด Ø 34 ซม. 

ขนาดเทากับพิมพขนม 

 

 พิมพขนมไขรังผึ้ง 

แบบไสกรอก 

ใชแกส 

ขนาด 10 ไม 

 

 พิมพขนมรังผึ้ง 

แบบแกส 

พิมพได 4 แผน 

ตอ 1 คร้ัง 

 

 พิมพขนมรังผึ้ง 

แบบโบราณ 

ใชเตาถาน เปนเหล็ก 

มี 2 แบบ กลม, เหล่ียม 

 

 เตาขนมเครป 

แบบแกส 

มี 2 ขนาด 

ขนาด 12 น้ิว, 14 น้ิว 

 

 แหนบหนีบชอมวง 

ทองเหลือง 

รูปใบไม 

 

 พิมพขนมทองมวน 

แบบเหลี่ยม เหล็ก 

มี 2 ขนาด 

ขนาด 6 น้ิวและ 8 น้ิว 

 

 

 พิมพขนมทองมวน 

แบบกลม 

อะลูมิเนียม 

ขนาดเสนผานศูนย 

กลาง 4.5 น้ิว 

Code 

016-KM-AL 

Code 

016-KK-BG10 

Code 

016-KK-G4 

Code 

016-KK-S-2 

Code 

016-KK-CG 

Code 

016-C-B 

Code 

016-SM-O 

Code 

016-SM-6 

Dim 

6 inch 

016-SM-8 8 inch 
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 เครื่องรีดบะหมี่ 

แบบใชมือหมุน 

 

 

 

 ท่ีบดมัน 

ขนาด Ø 12 ซม. 

ความยาว 61 ซม. 

แข็งแรง ทนทาน 

 

 ท่ีเผาหนาขนม 

ขนาด 

ความยาว 16.5 ซม. 

 

 

 พิมพขนมปนสิบ 

พลาสติก 

ขนาด Ø 4.5 ซม.  

ขนาดดานใน 

 

 พิมพขนมทองมวน 

กลม ไฟฟา สามารถปรับความรอนได 

และไมได 

มี 2 แบบ 

 

 ท่ีบดปลาหมึก 

แบบเหล็ก 

ยึดกับโตะ 

 

 

 พิมพกดซาลาเปา 

พลาสติกอยางดี 

คร้ังละ 2 ลูก 

ลูกเล็กและลูกใหญ 

 

 พิมพกดซาลาเปา 

แบบไมอยางดี 

คร้ังละ 1 ลูก 

 

Thai Dessert Equipment:พิมพทองมวน ที่เผาหนาขนม ที่กดซาลาเปา 

Code 

016-SM-02 

Detial 

2 หัว 

016-SM-03 3 หัว 

Code 

016-GS-S 

Code 

016-PS-2 

Code 

016-PS-1 

Code 

016-IE-N 

Code 

008-SPM-1 

Code 

008-TORCH-1 

Code 

007-BUP-S 



Thai Dessert Equipment:พิมพขนมกะหร่ีปบ กรวยอัดไสกรอก 

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281 
หนา 132 

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

 พิมพกระหรี่ปบ 

พลาสติก ขนาดกลาง 

ขนาด Ø 6 ซม. 

ขนาดดานใน 

 

 พิมพกระหรี่ปบ 

พลาสติก ขนาดใหญ 

ขนาด Ø 7.5 ซม. 

ขนาดดานใน 

 

 กรวยอัดไสกรอก 

แสตนเลส 

ขนาด Ø 8.5 ซม. 

ความยาว 11 ซม. 

 

 เสื่อหอซูชิ 

Bamboo Mat 

ความยาว 23 ซม. 

 

 

 พิมพขนมบาบ่ิน 

แบบแกส 

มี 6 ขนาด 

ขนาด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 น้ิว 

 

 พิมพขนมถังแตก 

เหล็ก 

ขนาด Ø 18 ซม. 

 

 พิมพกดไสขนมเทียน 

ทองเหลือง 

มีหลายขนาด 

ขนาด 1.1 น้ิว, 1 น้ิว 

7 หุน 

 

 พิมพกดบัวลอย 

ทองเหลือง ขนาด 1 น้ิว 

กวาง 15 ซม. สูง 14 ซม. 

1 คร้ัง กดได 4 ลูก 

ขนาด Ø 2 ซม. 

Code 

007-BUP-M 

Code 

007-BUP-L 

Code 

007-SS 

Code 

007-BM 

Code 

019-TD 

Code 

019-TK-18 

Code 

016-PT-B1 

Code 

016-PC 
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 พิมพกดบัวลอย 

ทองเหลือง ขนาด 1.1 น้ิว  

กวาง 15 ซม. สูง 15 ซม. 

1 คร้ัง กดได 4 ลูก 

ขนาด Ø 3 ซม. 

 ไมเครป กระจางไม 

สําหรับทําขนมเครป 

และขนมเบ้ือง 

 

 

 พิมพขาวตู 

คละแบบ 

ขนาด 

5-7 ซม. 

 

 พิมพทองเอก 

พลาสติก 

และไม 

 

 พิมพกดบัวลอย 

ทองเหลือง ขนาด 4 หุน  

กวาง 11.5 ซม. สูง 13 ซม. 

1 คร้ัง กดได 12 ลูก 

ขนาด Ø 1.1 ซม. 

 พิมพกดบัวลอย 

ทองเหลือง ขนาด 3.5 หุน  

กวาง 10 ซม. สูง 13 ซม. 

1 คร้ัง กดได 12 ลูก 

ขนาด Ø 1 ซม. 

 พิมพกดบัวลอย 

ทองเหลือง ขนาด 3 หุน  

กวาง 10 ซม. สูง 13 ซม. 

1 คร้ัง กดได 14 ลูก 

ขนาด Ø 0.9 ซม. 

 พิมพกดบัวลอย 

ทองเหลือง ขนาด 2.5 หุน  

กวาง 10 ซม. สูง 13 ซม. 

1 คร้ัง กดได 16 ลูก 

ขนาด Ø 0.5 ซม. 

Thai Dessert Equipment:พิมพกดบัวลอย ทองเอก ขาวตู ไมเครป 

Code 

016-PT-B3.5 

Code 

016-PT-B3 

Code 

016-PT-B2.5 

Code 

016-PT-B1.1 

Code 

016-KW 

Name 

ไมเครป 

016-CW กระจางไม 

Code 

016-KT 

Code 

016-TE 

Code 

016-PT-B4 



Thai Dessert Equipment:พิมพเคาะน้ําตาล กวยทอ ขนมไหวพระจัน 
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 พิมพเคาะ 

แบบใหญ 

มี 4 ชอง 

 

 

 พิมพเคาะนํ้าตาล 

ขนาด 3 ชอง เล็ก 

ขนาด Ø 1.5 น้ิว 

หลายแบบ 

 

 พิมพเคาะนํ้าตาล 

ขนาด 4 ชอง เล็ก 

ขนาด Ø 1 น้ิว 

หลายแบบ 

 

 พิมพกวยทอ 

พลาสติก 

มี 2 ขนาด 

เล็กและใหญ 

 

 พิมพขนมไหวพระจันทร 

แบบไม 

แบบท่ี 1 

ดอกกลม 

 พิมพขนมไหวพระจันทร 

แบบไม 

แบบท่ี 1 

ดอกเหลี่ยม 

 

 พิมพขนมไหวพระจันทร 

แบบไม 

ขนาด 2 น้ิว 

ดอกกลม 

 

 

 พิมพขนมไหวพระจันทร 

วงกลมพลาสติก 

ขนาด Ø 3 น้ิว 

ดอกกลม 

 

Code 

016-PK-B4 

Code 

016-PK-3 

Code 

016-PK-4 

Code 

016-KT-S 

Dim 

Small 

016-KT-L Big 

Code 

016-KP-W1 

Code 

016-KP-W2 

Code 

016-KT-W4 

Code 

016-KP-W3 
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 พิมพกดสล่ิม 

สแตนเลส 

ขนาด Ø 5 น้ิว 

ความสูง 5.5 น้ิว 

 

 พิมพลอดชอง 

สแตนเลส 

ขนาด Ø 5 น้ิว 

ความสูง 5.5 น้ิว 

 

 ตราปมขนมเปยะ 

หลายแบบ 

คละไซส 

ขนาด 10 ปอนด Ø 4 น้ิว 

ขนาด 9 ปอนด  Ø 3.5 น้ิว 

ขนาด 7 ปอนด  Ø 2.8 น้ิว 

ขนาด 6 ปอนด  Ø 2.5 น้ิว 

ขนาด 4 ปอนด  Ø 1.5 น้ิว 

ขนาด 3 ปอนด  Ø 1 น้ิว 

ขนาด 2.5 ปอนด  Ø 0.8 น้ิว 

 พิมพขนมไหวพระจันทร 

วงกลมพลาสติก 

ขนาด Ø 3.5 น้ิว 

ดอกเหลี่ยม 

 

 มีดแกะสลักขนม 

ทองเหลือง  

1 ชุด มี 6 ขนาด 

 

 

 กรวยฝอยทอง 

ทองเหลือง 

และสแตนเลส 

มี 3 ขนาด 

เล็ก กลาง ใหญ 

 พิมพขาหม ู

สแตนเลส  

มี 2 แบบ 

ขนาด 1 หัวเด่ียว  

และ 4 หัว 

Thai Dessert Equipment:กรวยฝอยทอง พิมพขาหมู ที่กดสลิ่ม 

Code 

016-M6 

Code 

016-FTC-B 

Detail 

ทองเหลือง 

016-FTC-SL สแตนเลส 

Code 

016-TK-O 

Code 

016-SM-SL5 

Code 

016-KT-W5 

Code 

016-LM-SL5 

Code 

016-SB-7 



Thai Dessert Equipment:พิมพจีบดอกจอก วุน ถาดหลุมจีบ  
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 แทนหลอเทียน 

แสตนเลส แบบสูง 

รูปพีรามิดทรง 8 เหลี่ยม 

รูปพีรามิดทรง 6 เหลี่ยม 

รูปพีรามิดทรงรูปหัวใจ 

รูปพีรามิดทรงสี่เหลี่ยม 

 พิมพจีบดอกจอก 

ขนาดใหญ 

และขนาดพิเศษ 

กนลาย ต้ืน 

 

 พิมพวุน 

แบบท่ี 1 เล็ก 

ขนาด 3-4 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

แบบท่ี 2 เล็ก 

รูปหัวใจ 

ขนาด 3-4 ซม. 

 พิมพวุน 

แบบท่ี 3 เล็ก 

รูปวงกลม 

ขนาด 3-4 ซม. 

 

 พิมพวุน 

แบบท่ี 4 เล็ก 

รูปวงกลม 

ขนาด 3-4 ซม. 

 

 พิมพวุน 

แบบท่ี 5 เล็ก 

รูปวงกลม 

ขนาด 3-4 ซม. 

 

 พิมพวุน 

แบบท่ี 6 เล็ก 

รูปวงกลม 

ขนาด 3-4 ซม. 

 

Code 

016-AL-B 

Detail 

Big 

016-AL-BP Special 

Code 

016-AL-01 

Code 

016-AL-03 

Code 

016-AL-02 

Code 

016-CV 

Code 

016-AL-04 

Code 

016-AL-05 

Code 

016-AL-06 
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 พิมพวุน 

รูปผลไม 

แบบท่ี 1 

ขนาด  9 x 9 ซม. 

 

 พิมพวุน 

รูปผลไม 

แบบท่ี 2 

ขนาด  7 x 10 ซม. 

 

 พิมพวุน 

รูปผลไม 

แบบท่ี 3 

ขนาด  7 x 10 ซม. 

 

 พิมพวุน 

รูปหัวใจเรียบ 

ขนาด  8 x 10 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

แบบท่ี 7 เล็ก 

รูปวงกลม 

ขนาด 3-4 ซม. 

 

 พิมพวุน 

แบบท่ี 8 เล็ก 

รูปสี่เหลี่ยม 

ขนาด 3-4 ซม. 

 

 พิมพวุน 

รูปกลวย 

ขนาด  11 x 6 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

รูปปลา 

ขนาด  9 x 9 ซม. 

 

 

Thai Dessert Equipment:พิมพจีบดอกจอก วุน ถาดหลุมจีบ  

Code 

016-AL-08 

Code 

016-AL-10 

Code 

016-AL-11 

Code 

016-AL-07 

Code 

016-AL-12 

Code 

016-AL-13 

Code 

016-AL-09 

Code 

016-AL-14 



Thai Dessert Equipment:พิมพจีบดอกจอก วุน ถาดหลุมจีบ  
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 พิมพวุน 

รูปกระตาย 

ขนาด  10 x 5 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

รูปหอย 

ขนาด  10 x 7 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

รูปดาว 

ขนาด  10 x 9 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

รูปตนคริสมาส 

ขนาด  10 x 8 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

รูปเตา 

ขนาด  7 x 11 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

พิมพเรียบสูง เรียบใหญ 

เรียบกลาง มวนขอบ 

พิมพเรือ 

 

 พิมพวุน 

พิมพมะยม  

พิมพดอกบัว 

ขนาด 3-4 น้ิว. 

 

 พิมพวุน 

ขนาดใหญ 

รูปดอกกุหลาบ 

ขนาด 8.5 น้ิว 

 

Code 

016-AL-17 

Code 

016-AL-19 

Code 

016-AL-18 

Code 

016-AL-15 

Code 

016-AL-20 

Code 

016-AL-21 

Code 

016-WON-01 

Code 

016-AL-16 
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 พิมพวุน 

พลาสติก 

ถวยตะไล 

ถวยฟู 

 

 พิมพวุน 

พิมพจีบแบบตางๆ 

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง, ใหญ 

 

 กระทะฝกบัว 

อะลูมิเนียม 

ขนาด 8 น้ิว  

และ 11 น้ิว 

 

 มีดตัดวุน 

สแตนเลส 

มีดามและไมมีดาม 

ขนาด 4, 5, 6, 7, 8, 9 

10, 11, 12, 13 น้ิว 

 พิมพวุน 

ขนาดใหญ 

รูปเลงหงษ 

ขนาด 8.5 น้ิว 

 

 พิมพวุน 

ขนาดใหญ 

รูปผลไม 

ขนาด 8.5 น้ิว 

 

 พิมพวุน 

ขนาดใหญ 

รูประฆัง 

ขนาด 9 น้ิว 

 

 พิมพวุน 

ขนาดใหญ 

รูปขาวโพด 

ขนาด 9 น้ิว 

 

Thai Dessert Equipment:พิมพวุน กระทะฝกบวั มีดตัดวุน  

Code 

016-WON-03 

Code 

016-WON-05 

Code 

016-WON-06 

Code 

016-WON-02 

Code 

016-WON-07 

Code 

016-P2-8 

Code 

016-WON-04 

Code 

016-KG 



Thai Dessert Equipment:ถวยตวงแปง เหยือกตวง ชอนตวง พายยาง  
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 แผนตัดปาทองโก 

สแตนเลส 

ตะเกียบปาทองโก 

ขนาด  45 ซม. 

 

 ชอนตวงของแหง 

พลาสติก 

แสตนเลส 

อะลูมิเนียม 

 

 พายยาง 

ชนิดธรรมดา 

ขนาดใหญ 

กลาง, เล็ก, เล็กสุด 

 

 ถวยตวงแปง 

สแตนเลส 

พลาสติก 

อะลูมิเนียม 

 

 เหยือกตวงนํ้า 

มีความจุแตกตางกัน 

ขนาด 1, 1.5, 2 ลิตร 

 

 

 ท่ีรอนแปง 

แสตนเลส 

พลาสติก 

 

 

 ถังไอศรีมหลอด 

ขนาด 60 หลอด 

และ 

ขนาด 80 หลอด. 

 

 เครื่องไสนํ้าแข็ง 

สําหรับใชมือปน 

เคร่ืองใหญ 

 

 

Code 

016-P-PT 

Code 

016-J-PT 

Code 

016-MP-SL 

Code 

016-C-DP 

Name 

แผนตัดปาทองโก 

016-D-DC ตะเกียบปาทองโก 

Code 

016-TF 

Code 

016-IO-60 

Cap 

60 หลอด 

016-IO-80 80 หลอด 

Code 

016-IM-S 

Code 

016-SP-SL 
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 เตาปง 

เหมาะสําหรับวาง 

บนโตะ 

ขนาด 12 x 24 x 10 น้ิว 

 

 เตายาง 

เหมาะสําหรับการยาง 

เพราะนํ้าท่ีปงจะไมตก 

ลงบนถาน 

 

 หมอขาวเกรียบปากหมอ 

แบบ 3 ชอง 

ขนาด Ø 29 x 30 ซม. 

 

 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปหัวใจ 

ขนาด 22 x 27 x 2.5 ซม. 

ขนาดรูปหัวใจ 4.5 x 4 ซม. 

 ถังเก็บไอศรีม 

แสตนเลส 

มี 5 ขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 ถังเก็บไอศรีม 

แสตนเลส 

มี 3 ขนาด 

ทรงสี่เหลี่ยม 

แบบปกนิก 

เหมาะสําหรับติด 

ทายรถมอไซด 

หรือรถเข็ญ 

 

 

Thai Dessert Equipment:ถังไอศรีม หมอขาวเกรียบปากหมอ  

Code 

016-SG-C 

Code 

016-IO-T8 

Cap 

Ø 8 inch 

016-IO-T9 Ø  9 inch 

016-IO-T10 Ø 10 inch 

016-IO-T11 Ø 11 inch  

016-IO-T12 Ø 12 inch  Code 

016-SG-O 

Code 

016-RC-M 

Code 

016-B-ICS 

Dim 

14 x 16 inch 

016-B-ICM 16 x 18 inch 

016-B-ICL 18 x 20 inch 

Code 

016-PG-18 



Thai Dessert Equipment:พิมพวุน ช็อคโกแลต เทียน  
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 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปรวม 

ขนาด 22 x 25 x 2.5 ซม. 

ขนาดรูปรวม 3 x 4 ซม. 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปกระตาย 

ขนาด 14 x 27 x 2.5 ซม. 

ขนาดรูปกระตาย 3.5 x 5 ซม. 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปปลา 

ขนาด 18 x 24 x 2 ซม. 

ขนาดรูปปลา 8 x 4.5 ซม. 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปหมี 

ขนาด 15 x 30 x 2 ซม. 

ขนาดรูปปลา 4 x 6 ซม. 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปหมี 

ขนาด 15 x 30 x 2 ซม. 

ขนาดรูปหมี 4 x 6 ซม. 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูป 12 นักษัตร 

ขนาด 15 x 28 x 2 ซม. 

ขนาดรูป 12 นักษัตร 3.5 ซม. 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปดอกไม 

ขนาด 13 x 25 x 3 ซม. 

ขนาดรูปดอกไม 4.8 ซม. 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปหมู 

ขนาด 12 x 11 x 3.5 ซม. 

ขนาดรูปหมู 3.5 x 8  ซม. 

Code 

016-PG-30 

Code 

016-PG-O10 

Code 

016-PG-6 

Code 

016-PG-12 

Code 

016-PG-2 

Code 

016-PG-10 

Code 

016-PG-25 

Code 

016-PG-8 
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 กระทะทองเหลือง 

เบอร 15 

ขนาด Ø 31 ซม. 

เหมาะสําหรับทําขนม 

 

 กระทะทองเหลือง 

เบอร 18 

ขนาด Ø 39 ซม. 

เหมาะสําหรับทําขนม 

 

 กระทะทองเหลือง 

เบอร 20 

ขนาด Ø 43 ซม. 

เหมาะสําหรับทําขนม 

 

 ไมนวดแปง 

ขนาดยาว 

ใชสําหรับนวดแปง 

ทําขนมตางๆ 

ขนาด Ø 4 x 50 ซม. 

 พิมพวุน 

พิมพวุน, ช็อคโกแลต 

พิมพเทียน รูปมิกก้ีเมาส 

ขนาด 22 x 22 x 2 ซม. 

ขนาดรูปมิกก้ีเมาส 5 x 5  ซม. 

 กระทะทองเหลือง 

เบอร 8 

ขนาด Ø 16 ซม. 

เหมาะสําหรับทําขนม 

 

 กระทะทองเหลือง 

เบอร 12 

ขนาด Ø 25 ซม. 

เหมาะสําหรับทําขนม 

 

 กระทะทองเหลือง 

เบอร 13 

ขนาด Ø 27 ซม. 

เหมาะสําหรับทําขนม 

 

Thai Dessert Equipment:ถังไอศรีม หมอขาวเกรียบปากหมอ  

Code 

016-WB-31 

Code 

016-WB-18 

Code 

016-WB-43 

Code 

007-BS-50 

Code 

016-PG-9 

Code 

016-WB-16 

Code 

016-WB-25 

Code 

016-WB-27 



Thai Dessert Equipment:ไมนวดแปง ไมพาย ที่ตีไข  
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 ไมนวดแปง 

ขนาดสั้น 

ใชสําหรับนวดแปง 

ทําขนมตางๆ 

ขนาด Ø 3 x 24 ซม. 

 ไมนวดแปง 

มีดามจับ 

ใชสําหรับนวดแปง 

ทําขนมตางๆ 

ขนาด Ø 4 x 24 ซม. 

 ไมนวดแปง 

มีดามจับ 

ใชสําหรับนวดแปง 

ทําขนมตางๆ 

ขนาด Ø 6 x 34 ซม. 

 ไมนวดแปง 

มีดามจับ 

ใชสําหรับนวดแปง 

ทําขนมตางๆ 

ขนาด Ø 6 x 42 ซม. 

 ไมนวดแปง 

มีดามจับ 

ใชสําหรับนวดแปง 

ทําขนมตางๆ 

ขนาด Ø 6 x 47.5 ซม. 

 ไมพาย 

ขนาดใหญ 

ใชสําหรับกวนขนม 

ขนาดใบไมพาย 11 ซม. 

ความยาว 120 ซม. 

 ไมพาย 

ขนาดเล็ก 

ใชสําหรับกวนขนม 

ขนาดใบไมพาย 7.5 ซม. 

ความยาว 52 ซม. 

 ไมพาย 

ขนาดกลาง 

ใชสําหรับกวนขนม 

ขนาดใบไมพาย 8 ซม. 

ความยาว 65 ซม. 

Code 

007-RF-6 

Code 

007-RF-12 

Code 

016-RF-9 

Code 

007-RF-P12 

Code 

007-RF-P65 

Code 

007-RF-5 

Code 

007-BS-24 

Code 

007-RF-P52 



หนา 145 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. 

 ท่ีปดปากถุง 

แบบใชมือกด 

เสียบไฟฟา 

ขนาด 8 น้ิว และ 12 น้ิว 

มีปุมเพ่ิมระดับความรอน 

 เครื่องปดปากถุง 

แบบใชเทาเหยียบ 

เสียบไฟฟา 

ขนาด 13 น้ิว 

 

 เครื่องปดปากถุง 

แบบใชเทาเหยียบ 

เสียบไฟฟา 

ขนาด 16 น้ิว 

 

 เครื่องปดปากถุง 

แบบใชเทาเหยียบ 

เสียบไฟฟา 

ขนาด 18 น้ิว 

 

 ท่ีตีไข 

ทองเหลือง 3 เสน 

ใชสําหรับตีไข หรือ 

ผสมของเหลว 

ขนาดความยาวดามไม 33 ซม. 

 ตูขูดมะพราว 

แบบเหล็ก 

ขาสูงพรอมมอเตอร 

แทนสูง 80 ซม.พรอม 

กะละมัง 

 ตูขูดมะพราวไม 

ผลิตจากไม 

มี 3 ขนาด 

ขนาด เล็ก, กลาง, ใหญ 

 

 

 อะไหลขูดมะพราว 

หัวหนามขูดมะพราว 

หัวมะเฟอง 

เหมาะสําหรับการขูดมะพราว 

Thai Dessert Equipment:ตูขูดมะพราว ที่ปดปากถุง 

Code 

016-SP-C 

Code 

017-SF-13 

Code 

017-SF-16 

Code 

017-SF-18 

Code 

007-SP-3 

Code 

016-BWW 

Code 

016-BT-DEEL 

Cap 

Big 

016-BT-DEEG Medium 

016-BT-DEEY Small 

Code 

017-PFS-8 

Dim 

8 inch 

017-PFS-12 12 inch 


