
โทร. 06-1551-9598 , 0-2563-3088

รายละเอยีดลูกค้า / Customer Information                              วนัที.่..........เดือน.........................พ.ศ...............
ช่ือผู้ติดต่อ / Contact Person ……................…………………………………………………………………
ที่อยู่  /Address ……...................………………………………………………………………………………
 …..........................……………………............................................…………………………………………
โทรศัพท์ / Tel ………………………………......    โทรสาร / Fax ………………………………

E-mail ………………………………....................……………………

ล าดับ รายละเอยีด จ านวน หมายเหตุ

เง่ือนไขการช าระเงิน ในนาม ห.จ.ก. ทิพ. คอมเมอร์เชียล  โดย
เงินสด
เช็คขีดคร่อม................................................................................................................
      ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. ....................................................................................................
โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร.......................................................................................

กรุณาส่งแฟกซ์รายการสินค้า ได้ที่เบอร์ 02-563-3088  หรือ E-mail : tip_commercial@hotmail.com

ลงช่ือ……………………........................(เขียนตวับรรจง)
         ( ผูส้ั่งสินคา้/Ordering Person )

รหัสสินค้า

                                                           ใบส่ังซ้ือสินค้า

                                            ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทพิ . คอมเมอร์เชียล



ขนาด(ม.)
กว้างXยาว

1 TCH101 ชอลค์ VIP ไร้ฝุ่ นขาว - แพค็
2 TCH102 ชอลค์ VIP ไร้ฝุ่ นคละสี - (100แท่ง)

3 TCH103 ปากกาไวทบ์อร์ดปลอดสารพิษ  แบบประหยดั ปลอดภยัต่อสุขภาพ ไร้กล่ิน - ชุด
ชนิดเติมหมึก  (ปากกา 1 ดา้มพร้อมหมึกเติมขนาด 100 ml. เติมได ้15 คร้ัง)

4 TCH104 ท่ีจบัชอลค์ ผลิตจากแผน่อลูมิเนียมอยา่งดี จบัชอลค์ไดแ้น่น ประหยดักว่า - อนั
5 TCH105 แปรงลบกระดาน ท าจากผา้ก ามะหยีเ่น้ือหนาดูดซบัผงชอลค์ไดดี้ท าจาก - อนั
6 TCH106 แปรงลบไวทบ์อร์ด ผา้สกัหลาดลอกออกเป็นชั้นๆใชง้านสะดวกประหยดักว่า - อนั

7 TIP101 กระดานเอนกประสงคส์ าหรับ กรอบอลูมิเนียม กวา้ง 20 ซม. สีชา เล่ือนสไลด ์7 ชั้น 1.2 x 6.0 ม. ชุด
หอ้งเรียน เลือกผิวหนา้เป็นกรีนบอร์ดหรือไวทบ์อร์ดตามตอ้งการ

8 TIP102/1 ผิวกระดานเป็นบูเลทติน   ผนึกแน่นบนกระดานอดั   พร้อม 1.2 x 1.8 ม. ชุด
9 TIP102/2 กรอบอลูมิเนียมอยา่งดีหนา 2.5 น้ิว เขา้มมุมน 1.2 x 2.4 ม. ชุด

10 TIP102/3 บูเลทตินเป็นวสัดุสงัเคราะห์ มีความเหนียวแน่น ยืดหยุน่สูง 1.2 x 3.6 ม. ชุด
11 TIP102/4 สามารถรองรับการกดทบัดว้ย แมก็ หมดุ ติดแน่น  ลงบนวสัดุ 1.2 x 4.2 ม. ชุด
12 TIP102/5 ท่ีตอ้งการเผยแพร่ 1.2 x 4.8 ม. ชุด
13 TIP103/1 0.6 x 0.9 ม. ชุด
14 TIP103/2 กระดานกลัวาไนซ์ไวทบ์อร์ด 0.9 x 1.2 ม. ชุด
15 TIP103/3 แขวนผนงั 0.9 x 1.5 ม. ชุด
16 TIP103/4 1.2 x 1.8 ม. ชุด
17 TIP103/5 ชนิดพิมพต์ารางปฏิบติังาน รายเดือน 0.8 x 1.2 ม. ชุด
18 TIP104 กระดานส าหรับหอ้งเรียน พร้อม กระดานกลัวาไนซ์กรีนบอร์ดหรือไวทบ์อร์ดกรอบอลูมิเนียม 1.2 x 7.2 ม. ชุด

กระดานจดับอร์ด  (ซา้ย-ขวา)  กระดานจอแบนพร้อมบอร์ดบูเลทติน
19 TIP104/1 กระดานกรีนบอร์ดส าเร็จรูป 1.2 x 3.6 ม. ชุด
20 TIP104/2 1.2 x 4.2 ม. ชุด
21 TIP104/3 1.2 x 4.8 ม. ชุด
22 TIP104/4 กระดานไวทบ์อร์ดส าเร็จรูป 1.2 x 3.6 ม. ชุด
23 TIP104/5 1.2 x 4.2 ม. ชุด
24 TIP104/6 1.2 x 4.8 ม. ชุด
25 TIP105 กระดานส าหรับหอ้งเรียน สถานอบรม กระดานกลัวาไนซ์กรีนบอร์ดหรือไวทบ์อร์ดกรอบสีทอง 1.2 x 4.8 ม. ชุด

กระดานจอโคง้กนัเงาตกกระทบ
26 TIP106/1 ไวทบ์อร์ดท าจากวสัดุสงัเคราะห์โลหะเหลก็หนา 0.4 มม. 0.9 x 1.2 ม. ชุด
27 TIP106/2 กระดานขาตั้งเอนกประสงค์ เคลือบหนา้ดว้ยสารกลัวาไนซ์ อบดว้ยความร้อน 360 C◦ 1.2 x 1.5 ม. ชุด
28 TIP106/3 ขาท าจากสแตนเลส ทนทานต่อการขีดขว่น เขียนล่ืน ลบออกง่ายชนิด 2 หนา้ 1.2 x 1.8 ม. ชุด
29 TIP106/4 ขาท าจากสแตนเลส ถอดเกบ็ได ้ชนิดสองหนา้ เลือกได้ 1.2 x 2.4 ม. ชุด
30 TIP107 ผนึกแน่นบนกระดานอดั กรอบเดิมของโรงเรียน 1.2 x 4.8 ม. ชุด
31 TIP107/1 ผนึกแน่นบนกระดานอดัพร้อมแผน่บูเลทตินขนาด 1.2x1.2 ม. 1.2 x 7.2 ม. ชุด
32 TIP108 ผนึกแน่นบนกระดานอดั กรอบเดิมของโรงเรียน 1.2 x 4.8 ม. ชุด
33 TIP108/1 ผนึกแน่นบนกระดานอดัพร้อมแผน่บูเลทตินขนาด 1.2x1.2 ม. 1.2 x 7.2 ม. ชุด

34 TIP109 บูเลทติน แผน่บูเลทติน ผนึก 3 ชั้น 1 x 1 ม. ตรม.

ส าหรับหอ้งเรียน

ส าหรับหอ้งเรียน

ที่ รหัส รายการ คุณลกัษณะเฉพาะ

กระดานกรีนบอร์ดมีกรอบอลูมิเนียมสีทองพร้อมรางชอลค์

กระดานไวทบ์อร์ดมีกรอบอลูมิเนียมพร้อมรางชอลค์

กระดานจดับอร์ดประชาสมัพนัธ์

                                              รายการสินค้า
                                                   ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทิพ. คอมเมอร์เชียล

หน่วย

สนใจส่ังซ้ือสินค้า 
         โทรศัพท์  0-2152-5207   แฟกซ์ 0-2152-5208    มือถือ 09-2056009 , 01-8948434 , 09-1311157

แคลเซ่ียมคาร์บอเนต 98% มาตรฐาน CE

พร้อมกรอบสีเงิน ชนิดหนา้เดียว แขวนผนงัส าหรับส านกังาน

กระดานกรีนบอร์ดก่ึงส าเร็จรูป

กระดานไวทบ์อร์ดก่ึงส าเร็จรูป


