


เสื้อผ้า

เสื้อยืด, เสื้อโปโล, เสื้อยืดแขนยาว, เสื้อเชิ้ต



เสื้อยืดปักลาย

วัสดุ ผ้าคอตตอน  

ขนาด S/M/L/XL 

(รอบอก 34/38/42/46 นิ้ว)

250 บาท

250 บาท

เสื้อยืดสกรีนลาย

วัสดุ ผ้าคอตตอน 

ขนาด S/M/L/XL 

(รอบอก 34/38/42/46 นิ้ว)



เสื้อโปโล 

วัสดุ ผ้าโพลีเอสเตอร์

ขนาด S/M/L/XL 

(รอบอก 34/38/42/46 นิ้ว)

เสื้อยืดแขนยาว

วัสดุ ผ้าโพลีเอสเตอร์

ขนาด S/M/L/XL 

(รอบอก 37/39/41/43 นิ้ว)

350 บาท

490 บาท



เสื้อเชิ้ต

วัสดุ ผ้าคอตตอน  

ขนาด XS/S/M/L/XL 

(รอบอก 39/41/43/45/47 นิ้ว)

490 บาท



ของใช้และเครื่องประดับ

หมวก, กระเป๋า, ร่ม, เข็มกลัด



หมวก

วัสดุ ผ้าคอตตอน 

สั่งอย่างละ 300 ใบ ขึ้นไป

สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟรี

250 บาท

250 บาท

หมวกปีกกว้าง

วัสดุ ผ้าคอตตอน

 

สั่งอย่างละ 300 ใบ ขึ้นไป

สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟรี



กระเป๋าผ้าดิบ

ขนาด ใหญ่ 12 x 14 นิ้ว 

 เล็ก 8.25 x 9 นิ้ว

สั่งอย่างละ 300 ชิ้น ขึ้นไป สกรีนโลโก้ฟรี 1 จุด

กระเป๋าผ้าร่ม

ขนาด 15.5 x 33 นิ้ว (กางออก)

  

119 บาท / 69 บาท

99 บาท



ร่มพับ

ขนาด 21 นิ้ว

  

สั่ง 300 คัน ขึ้นไป (คละสีได้)

สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟรี

เข็มกลัด

ขนาด 3.5 x 2.5 เซนติเมตร 

250 บาท

99 บาท



สินค้าไลฟ์สไตล์

กระติก, แก้ว, หมอน, ตลับยา, การ์ด, สมุด



กระติกเก็บอุณหภูมิ

ขนาด 500 ml. 

 

สั่ง 500 ใบ ขึ้นไป(คละสีได้) 

สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟรี

350 บาท

180 บาท

แก้วเนื้อเซรามิค

วัสดุ ฝาซิลิโคน

ขนาด 240 ml.

สีฝา

สั่ง 500 ใบ ขึ้นไป(คละสีได้) 

สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟร ี 



หมอนผ้าห่ม

ขนาด 12 x 13 นิ้ว (พับ)

 40 x 60 นิ้ว (กางออก)

หมอนอิง

ขนาด 16 x 16 นิ้ว 

  

350 บาท

250 บาท



หมอนรองคอ

ขนาด 12 x 14 นิ้ว

  

สั่ง 300 คัน ขึ้นไป(คละสีได้)

สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟรี

ตลับยา

ขนาด ใหญ่ 7.5x11x2.5 เซนติเมตร    

         เล็ก 3x15x2 เซนติเมตร

250 บาท

79 บาท / 39 บาท



กระเป๋าดินสอ

วัสดุ หนังสังเคราะห์

ขนาด 8 x 4.5 นิ้ว

สั่ง 500 ใบ ขึ้นไป

สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟร ี 

สมุด

วัสดุ ปก อาร์ตการ์ด 160 แกรม

     

ขนาด 14.5 x 21 เซนติเมตร

สั่ง 500 เล่ม ขึ้นไป

สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟร ี 

120 บาท

99 บาท

เนื้อใน ถนอมสายตา 75 แกรม



การ์ด

วัสด ุกระดาษมาร์ชเมลโล่ 

ขนาด 17 x 23 เซนติเมตร (กางออก)

  

สั่ง 500 ใบ ขึ้นไป สกรีนโลโก้ได้ 1 สี 1 จุด ฟรี

25 บาท / ใบ

1

2

รายได้ทั้งหมดจากการจำาหน่าย 

ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์

และโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการที่นับเป็นพื้นที่

โรงงานอุตสาหกรรม เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน และมีความหนาแน่นของประชากรสูง

ใครสนใจซื้อใช้เอง ซื้อเป็นของขวัญ ได้ของขวัญสวยแถมได้ทำาบุญด้วย

ร่วมซื้อและทำาบุญได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ  www.ramafoundation.or.th

โทร 02-201-2222


