
A หนา B หนา
absorbent oil 35 brass wire brush 79
adjustable wrench 81 breathing apparatus 33
air filter for general use 70 bright star flashlight 34
air vent flange 5k 6 bronze bushing 53
alarm bell watertight 14 bronze cock for pressure gauge 53
alcohol tester 31 bronze connector 53
aldis lamp light 9 bronze putty devcon 28
alphabet flag 2 bronze valve for pressure gauge 53
allen hexagon wrench set 80 brush paint 23
aluminized suit 33 brush readiator angle 23
anchor light, single / double 18 brush wire brass 79
aneroid barometer 68 brush wire cup 79
angle grinder electric 110v 48 brush wire steel 79
angle radiator brush 23 buried type pressure gauge 54
angle valve  5k, 10k, 16k 6 bushing brass 53
angle valve bronze 6
angle valve cast iron 6 C หนา
angle valve cast steel 6 cable band plastic 13
angle valve screw down check 6 cable tie 13
anti corrosive tape 24 cam and groove connector 83
anti-seasickness medicine 38 cam grinding compound 26
anti-seize compound 24 can opener for lifeboat 38
asbestos cloth 76 carborundum paste 26
asbestos cord yarn 76 cargo net p.p. 86
asbestos graphite packing 75 cartridge filter for respirator mask 31
asbestos joint sheet 74 caulking silicone gun 25
asbestos tape (ribbon) 76 caustic soda 78
ashtray ronson 34 cellolite fuse 12
avo meter 12 center bolt for scalling machine 41
axe for fire fighting 33 chart divider 1

chemical resistant glove 30
chemical protection suit 34

B หนา chipping goggle plastic 30
ba set 33 chipping hammer with handle 81
bag sampling 31 chisel pneumatic 'nitto' 43
bag tedlar 31 clamp hose 84
ballast 110v 7 clamp double bolt 84
band-it stainless 84 cleaner contact spray 25
barometer 68 closer door hold open 77
battery 34 cloth asbestos 76
battery hydrometer 68 cloth tape 78
bell alarm watertight 14 clover grinding compound 26
bilge pump for lifeboat manual 38 coat rain 30
black ball net 1 cocaine - drug test 31
black conical shape net 1 cock pressure gauge bronze 53
black cylindrical shape net 1 combination gas detector 32
blacksmith double face hammer 81 combination hose shank nipples 83
blade hacksaw hand 78 combination wrench non spark 46
block flag brass 1 compass 37
boat hook for lifeboat  with wood handle 38 compound gauge 54
boiler suite 30 conical shape net black 1
bomb 63 connection airhose cast bronze m42x2 83
boot rubber 30 connector cam and groove 83
bosch drill / angle grinder 110v 48 contact cleaner spray 25
brake lining 39 convex rule 78
brass nut 39 copaslip anti seize compound 24
brass padlock 77 copper ring kit 70
brass screw taper 39 copper wool filter 70

cordobond glass tape 24
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C หนา F หนา
cordobond strong back resin & activator 24 facsimile recording paper for furuno 69
cortex joint sheet 72 fan turbine water driven 47
cotton glove 30 fasmetal putty devcon 28
cotton insertion rubber joint sheet 72 feeler gauge 79
cotton mask 30 fibreglass repair kit 25
country flag 2 fid wood for rope 86
coupler for grease nipple 27 file needle set 81
coupler quick-connect 83 filter air for general use 70
coupling hose crowfoot two lug 83 filter cartridge for respirator mask 31
coverall 30 fire axe 33
crc spray 25 fire blanket 37
cutter gasket & washer 24" 76 fire fighting suit 33
cutter gear, center bolt 41 fire hose box FRP 37
cutter gear, disc pin 41 fireproof lifeline 33
cutter gear, wheel disc 41 first aid kit 37
cylindrical shape net black 1 fishing tackle 38

fl lamp 110v 7
D หนา flag alphabet 2
daylight signal mirror 37 flag block brass 1
denso tape 24 flag country 2
devcon putty 28 flag hook upper&lower complete 1
dial mercury thermometer 49 flag set 40's 2
diamond shape net 1 flag signal letter 2
dipping tape 65 flag signal number 2
disc pin for cutter gear 41 flag, merchant 2
divider chart 1 flashlight battery 34
dog bolt with wing nut 40 flashlight bright star 34
dog leg brush 23 flashlight explosion proof fire fighting 33
door closer hold open 77 flashlight rechargeable 13
double bolt clamp 84 flexible shafts & tubes scaling machine 41
double conical shape net 1 floodlight fixture mirror 21
double receptacle 17 floodlight projector 21
drill electric portable 110v 48 fluorescent lamp 110v 7
drug test 31 frame hacksaw adjustable 78
dry cell 34 freon gas 25
dust mask 30 fuse cellolite 12

D หนา G หนา
ear plug 30 gangway net 86
echo sounder recording paper 69 gas detector 32
EEBD 33 gas freon r-22 25
electric angle grinder 110v 48 gas refrigerant r-22 25
electric portable drill 110v 48 gas standard 31
electric scaling machine 41 gasket red 74
embarkation ladder for lifeboat 86 gasket rubber packing 71
emergency escape breathing device 33 gasoline and oil finding paste 67
engine cleaning gun 81 gasoline finding paste 25
epoxy plastic steel devcon 28 gate valve 5k 4
escape respirator 33 gate valve bronze 4
exhaust gas thermometer 49 gate valve cast iron 4
explosion proof safety hand light 33 gauge compound 54
external stop ring plier 80 gauge feeler 79
extractor screw set 80 gauge pressure 54
eyewear protective 30 gauge screw pitch 79

gauge thickness 79
gauge thread 79
gauge vacuum 54
general purpose glue 25
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G หนา I หนา
glass globe for pendant light 15 indicator paper 69
glass tape 24 insulation tape pvc 13
glasses safety 30 insulation varnish red spray 25
globe valve  5k 5 internal stop ring plier 80
globe valve 16k 5 iso-butane standard gas 31
globe valve bronze 5
globe valve cast iron 5 J หนา
globe valve cast steel 5 jet chisel pneumatic 'nitto' 43
globe valve screw down check 5 jex-24 'nitto' 43
glove chemical resistant 30 joint box 17
glove cotton 30 joint sheet asbestos 74
glove leather 30 joint sheet red 74
glove rubber 30 joint sheet rubber 71
glue general purpose 25 jubilee clip 84
glycerine  filled pressure gauge 54
goggle safety 30 K หนา
goggle welding 30 kent-type triangle nautical 1
grease gun 27 kit, Copper ring 70
grease multipurpose 27 kit, O-ring 70
grease nipple pin type 27
grease nipple straight type 27 L หนา
grinder angle electric 110v 48 ladder embarkation for lifeboat 86
grinding compound 27 ladder pilot 86
guard for pendant light 15 lamp aldis 9
gun engine cleaning 81 lamp F-6 11
gun for silicon sealant 25 lamp halogen J, JD, JTT 8
gun, grease 27 lamp holder, synthetic resin / porcelain 22

lamp mercury 7
H หนา lamp navigation BA22D 9
hacksaw blade 78 lamp navigation P28S 9
halogen lamp j, jd, jtt 8 lamp pilot BA9S, BA15D 10
hammer blacksmith double face 81 lamp pilot E-9, E-10, E-12 10
hammer chipping with handle 81 lamp seal beam 8
hammer head assembly for scaling machine 41 lamp search light E-40 9
hammer pneumatic scaling 47 lamp Seiko 9
hammer testing 47 lamp Taunus 11
hand light explosion proof 33 lamp, E-27, E-39 7
handle for mini paint roller 23 lamp, HRF 7
HD center bolt 41 lamp, RF 7
HD disc 41 lantern battery 34
HD tool assembly for scaling machine 41 lantern safety flashligth Bright Star 2206 34
HD tool cutter 41 leather glove 30
HD tool disc pin 41 letter flag 2
head pipe, air vent 6 LG brush assembly 41
helmet safety 30 life buoy 37
hook packing set 76 lifeboat bailer 38
hose band 84 lifeboat bilge pump 38
hose clamp 84 lifeboat bucket plastic 38
hose coupling two lug crowfoot 83 lifeboat compass 37
hose for grease gun 27 lifeboat drinking cup 38
hydrometer battery 68 lifeboat embarkation ladder 86
hydrometer seawater 68 lifeboat first aid kit 37
hygrometer wet & dry 68 lifeboat fishing tackle 38

lifeboat hatchet 38
lifeboat hook 38
lifeboat jack-knife 38
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L หนา N หนา
lifeboat match 38 net diamon shape 1
lifeboat oar buoyant 38 net double conical shape 1
lifeboat oil lamp 38 net gangway 86
lifeboat rowlock 38 nipple, grease pin type 27
lifeboat sea anchor 38 nipple, grease straight type 27
lifeboat search light 38 nitrogen standard gas 31
lifeboat signal table 38 NITTO jet chisel pneumatic 43
lifeboat torch waterproof with morse signal 38 non spark polypropylene shovel 35
lifebuoy light marker self igniting 37 non spark wrench 47
lifejacket 37 nozzle lapping paste 26
lifejacket light 37 nut brass 39
lifeline fireproof 33
light for lifejacket 37 O หนา
light marker for lifebuoy 37 oar buoyant for lifeboat, wood 4mtr 38
lighting fixture 21 oil absorbent 35
lining brake 39 oil gauging paste 25
loctite glue adhesive 24 oil spill dispersant 35
long-nose plier 80 oiler pump with flexible spout 79

opiate - drug test 31
M หนา o-ring kit 70
magnetic compass 37 oxygen detector 32
makita drill / angle grinder 110v 48
marijuana - drug test 31 P หนา
marine watertight plug 17 packing asbestos graphite 75
marine watertight receptacle 17 packing hook set 76
marline spike 86 packing red 74
marline tarred 37 packing PTFE asbestos 75
marline tarred 86 padlock brass 77
mask 30 paint brush 23
mask respirator 31 paint roller mini 23
masthead light, single / double 18 paint spray 23
measuring tape 78 paper, echo sounder 69
merchant flag 2 paper, facsimile recording 69
mercury lamp 7 paper, FURUNO 69
met - drug test 31 paper, indicator 69
meter avo 12 paper, JRC NKG 69
methane standard gas 31 paper, navtex 69
mini paint rolller 23 parallel rule 1
mirror daylight signal 37 pcp - drug test 31
multigas detector 32 permatex silicone 24
multimeter 12 phencyclidine - drug test 31

pilot ladder preventor step 86
N หนา pilot ladder rubber step 86
naoh sodium hydroxide 78 pilot ladder split distance piece 86
natural rubber joint sheet 71 pilot ladder wood step 86
navigation lamp B22D 9 pilot lamp BA15D 10
navigation lamp P28S 9 pilot lamp BA9S 10
navigation light, all round 18 pilot lamp E-9 10
navigation light, mast head 18 pilot lamp E-10 10
navigation light, port, red 18 pilot lamp E-12 10
navigation light, single / double 18 pin toggle 40
navigation light, starboard, green 18 pipe head, air vent 6
navigation light, stern 18 pipe thread seal teflon 13
navtex recording paper 69 pipe wrench straight 80
needle supporter for jet chisel 43 piston for pneumatic scaling hammer 47
net black ball 1 plastic cable band 13
net black cylindrical shape 1 plastic guard for pendant light 15
net cargo p.p. 86 plastic steel putty devcon 28
net conical shape 1 plier 80
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P หนา S หนา
plier long-nose 80 safety flashlight bright star 34
plier side-cutting 80 safety glasses 30
plier stop ring 80 safety goggle 30
plier vise-grip combination 80 safety hand light explosion proof 33
plug 1MA, 1MB, 2MA, 2MB 17 safety helmet 30
plug marine watertight 17 safety shoe 30
pneumatic jet chisel 'nitto' 43 sampling bag 31
pneumatic scaling hammer 47 saw frame 78
port light (red), single / double 18 sawdust 35
portable drill electric 110v 48 scaling hammer pneumatic 47
pressure gauge 54 scaling machine electric 41
pressure gauge cock 53 screw brass taper 39
pressure gauge valve 53 screw extractor set 80
preventor step for pilot ladder 86 screw pitch gauge 79
ptfe asbestos packing 75 screwdriver 80
ptfe tape for pipe thread seal 13 screwdriver set spark-testing 80
punch hole round 78 seal beam lamp 8
punching tool set with table 76 sealant silicone 25
putty plastic steel devcon 28 search light lamp E-40 9
pvc insulation tape 13 searchlight for lifeboat 38

seawater hydrometer 68
Q หนา spectacle, glass safety 30
quick-connect coupler 83 self contained breathing apparatus 33

self igniting light 37
R หนา shifting spanner 81
R-22 gas refrigerant 25 ships' toggle pin 40
radar reflector 38 shoe safety 30
rain coat 30 shoe working 30
rain suit 30 shoulder sprayer 35
rat guard 86 shovel, polypropylene non spark 35
receptacle for marine watertight plug 17 side light green, single / double 18
receptacle twin for marine watertight plug 17 side light red, single / double 18
receptacle watertight 1M, 2M 17 side-cutting plier 80
receptacle + switch for marine plug 17 signal letter flag 2
rechargeable flashlight 13 signal mirror lifeboat 37
red varnish spray 25 signal table plastic 38
rediator angle brush 23 silicone sealant 25
reflective tape 37 sledge hammer 81
reflector lamp 7 socket wrench set 81
reflector radar 38 soda caustic 78
refrigerant gas 25 sodium hydroxide naoh 78
respirator mask filter 31 solas tape 37
retro reflective tape 37 sonex 25
ribbon asbestos tape 76 sorbent oil 35
rimless pressure gauge 54 sounding tape 65
ring kit copper 70 span gas 31
roller paint 23 spanner shifting 81
round rim pressure gauge 54 spare needle for jet chisel 43
rowlock lifeboat 38 spark-testing screwdriver 80
rubber boot 30 spray paint 23
rubber glove 30 spike marline 86
rubber step for pilot ladder 86 split distance piece 86
rule convex 78 spray contact cleaner 25
rule parallel plastic plain 1 spray CRC 25

spray micro-x 25
spray sonex 25
spray varnish insulation red 25
spray wd-40 25
sprayer shoulder 35
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S หนา T หนา
stainless pressure gauge 54 torch safety bright star 34
stainless steel putty devcon 28 torch water-proof electric w/ morse signal 38
standard gas 31 towing light, single / double 18
starboard light (green), single / double 18 toxic gas detector 32
starter 110v 7 triangle nautical kent-type 1
steel guard for pendant light 15 tungsten halogen lamp 8
steel putty devcon 28 turbine fan water driven 47
steel wire brush 79 twin receptacle 17
step preventor for pilot ladder 86 two lug universal crowfoot hose coupling 83
step rubber for pilot ladder 86
step wood for pilot ladder 86 U หนา
stern light, single / double 18 ullage tape 65
stop ring plier 80 underwater repair putty devcon 28
stretcher 36 unifix 24
suit aluminized 33 universal asbestos joint sheet 74
suit chemical protection 34
suit rain 30 V หนา
switch rotary small watertight 17 vacuum gauge 54
synthetic rubber joint sheet 71 valve angle  5k 6

valve angle 10k 6
T หนา valve angle 16k 6
tank thermometer 63 valve angle bronze 6
tape anti corrosive 24 valve angle cast iron 6
tape asbestos ribbon 76 valve angle cast steel 6
tape cloth 78 valve angle screw down check 6
tape denso 24 valve for pressure gauge 53
tape dipping 65 valve gate 5k 4
tape glass for cordobond 24 valve gate bronze 4
tape measuring 78 valve gate cast iron 4
tape oil gauge 65 valve globe  5k, 10k, 16k 5
tape ptfe 13 valve globe bronze 5
tape pvc insulation 13 valve globe cast iron 5
tape reflective 37 valve globe cast steel 5
tape seal teflon 13 valve globe screw down check 5
tape solas 37 valve grinding compound 26
tape sounding 65 varnish insulation red 25
tape ullage 65 vent, air pipe head 6
taper brass screw 39 vegetable fiber oil proof joint sheet 73
tarred marline 86 vise-grip combination plier 80
tarred marline rope 37
taunus lamp 11 W หนา
tedlar bag 31 wall light 15
teflon seal pipe thread 13 washer kit copper 70
test drug 31 water driven turbine fan 47
tester alcohol 31 water finding paste 25
testing hammer 47 water finding paste 67
THC (marijuana) - drug test 31 watertight bell alarm 14
thermometer dial mercury 49 watertight plug 17
thermometer exhaust direct  mounting 49 watertight receptacle 17
thermometer for G/E 49 wd-40 25
thermometer for M/E 49 welding goggle 30
thermometer glass refill 63 wet & dry hygrometer 68
thermometer test in brass case 63 wheel disc for cutter gear 41
thickness gauge 79 white light, navigation lamp 18
thistle bond resin & hardener 24 wire brush brass 79
thread adapter bronze 53 wire brush steel 79
thread gauge 79 wire cup brush 79
threebond 25 wire interwoven asbestos joint sheet 73
toggle pin 40 wood fid for rope 86
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W หนา ข หนา
wooden step for pilot ladder 86 ขวานผจญเพลิง 33
working shoe 30 ขวานเรือบด 38
worm drive 84 ขอตอ Part A, B, C, D, E, F, DP, DC 83
wrench adjustable 81 ขอตอ สายลม ทองเหลือง M42 83
wrench non spark 47 ขอตอสวมเร็ว 83
wrench open & 12-point box 78 ขอตอสายลม 83
wrench pipe straight 80 ขอตอหัวอัดจารบี 27
wrench ring & open 78 ขอตะเพลา 38
wrench set allen hexagon 80 ขั้นบันไดไมยาง (Rubber Step) 86
wrench socket set 81 ขั้นบันไดไมยาว (Preventor Step) 86

ขั้นบันไดไมส้ัน (Wooden Step) 86
ก หนา ขั้วไฟ FE-12, FB-15, FE-14, FB-22, TE-22 22
กรง สําหรับโคมไฟกรงนก 15 ขั้วไฟ FE-26, TE-26, FE-39, TE-39 22
กรองทองแดง 70 ขั้วหลอดไฟ 22
กรองอากาศ 70 ขี้เลื่อย 35
กระจกสะทอนแสงเรือบด 37 เข็มขัดรัดสายไฟ 13
กระดาษ Echo Sounder 69 เข็มขัดรัดสายยาง 84
กระดาษ JRC NKG-800 69 เข็มทิศ 37
กระดาษ Navtex 69 เขาควายรองไมพายเรือบด 38
กระดาษเครื่อง FURUNO 69 ไขควง 80
กระดาษวัดกําลังอัด Indicator paper 69 ไขควงชุด 80
กระดิ่งสัญญาณ 14 ไขควงวัดไฟ 80
กระบอก ตักน้ํามันตัวอยาง 63
กระบอกตัก ทองเหลือง สําหรับปรอทวัดสินคา 63 ค หนา
กระบอกไฟฉายชารทได 13 ครอบแกว สําหรับโคมไฟกรงนก 15
กระบอกอัดจารบี 27 คอนเคาะตรวจเหล็กแผน 47
กระเปาะเปยกกระเปาะแหง 68 คอนเคาะสนิม 81
กระโหลกระบายอากาศ air vent 6 คอนปอนด 81
กริ่งสัญญาณ 14 คอมปาวเกจ 54
กลองตอสายไฟ 17 คีบถางแหวน 80
กลองใสสายดับเพลิง 37 คีมบีบแหวน 80
กลาสเทป โคโดบอน 24 คีมปากจิ้งจก 80
กัญชา - ชุดทดสอบสารเสพติด 31 คีมปากแหลม 80
กากเพชรบดวาลว 26 คีมล็อค 80
กากเพชรบดหัวฉีด 26 เคเบิ้ลไทร 13
กาว Loctite 24 เครื่องเคาะแนวรอยเชื่อม (แสยิงสนิม) 43
กาวแดง Permatex 24 เครื่องปนสนิม 41
กาวทรีบอน 25 เครื่องวัดแกส 32
กาวยาง 25 เครื่องวัดแอลกอฮอล 31
กาหยอดน้ํามัน 79 โคเคน - ชุดทดสอบสารเสพติด 31
กุญแจทองเหลือง 77 โคโดบอน 24
เกจ Compound 54 โคปาสลิป Copaslip 24
เกจ Pressure 54 โคมเขียว ช้ันเดียว / 2 ช้ัน 18
เกจ Vacuum 54 โคมแดง ช้ันเดียว / 2 ช้ัน 18
แกนชุดหัวเฟองปนสนิม 41 โคมไฟกรงนก 15
แกว สําหรับโคมไฟกรงนก 15 โคมไฟกันน้ําทายเรือ 21
แกสกระปอง ไนโตรเจน, มีเทน, ไอโซบิวเทน 31 โคมไฟฐานหนาแปลน 21
โกลบวาลว  5K 5 โคมไฟสัญญาณเดินเรือ 18
โกลบวาลว 16K 5 โคมใส ช้ันเดียว / 2 ช้ัน 18
โกลบวาลว Screw Down Check 5 โครงเลื่อย 78
โกลบวาลว ทองเหลือง 5
โกลบวาลว เหล็กหลอ 5
โกลบวาลว เหล็กเหนียว 5
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ช หนา ถ หนา
ชะโดไม 86 ถังฉีดพนน้ํายาขจัดคราบน้ํามัน 35
ชะโดเหล็ก 86 ถานไฟฉาย 34
ชุด Aluminized 33 ถานแลนเทิน 34
ชุด BA SET 33 ถุงเก็บแกสตัวอยาง 31
ชุด EEBD 33 ถุงมือปองกันสารเคมี 30
ชุดคีมดึงประเก็น 76 ถุงมือผา 30
ชุดชวยหายใจ 33 ถุงมือยาง 30
ชุดซอมไฟเบอร 25 ถุงมือหนัง 30
ชุดตกปลา 38
ชุดตอกประเก็นพรอมแทน 76 ท หนา
ชุดทดสอบสารเสพติด 31 ทรีบอน 25
ชุดปฐมพยาบาล 37 ทิสเทินบอน Thistle bond resin & hardener 24
ชุดปองกันสารเคมี 34 ที่กันหนูไตเชือกผูกเรือ (Rat Guard) 86
ชุดผจญเพลิง 33 ที่เขี่ยบุหรี่ Ronson 34
ชุดหมี 30 ที่ดึงประเก็น 76
ชุดหัวเฟองปนสนิม 41 ที่ตรวจสารเสพติด 31
ชุดอลูมิไนซ ผจญเพลิง 33 ที่ถอนสกรูเกลียวซาย 80
ชุดโอริง 70 ที่เปดกระปอง 38
เชือกชวยชีวิต 33 ทุนดําทรงกระบอก 1
เชือกผจญเพลิง 33 ทุนดําทรงกลม 1
เชือกผูกขั้นบันได Tarred Marline Rope 86 ทุนทรงกรวย 1
โชคอัพประตู 77 ทุนทรงนาฬิกาทราย 1

ทุนทรงเพชร 1
ซ หนา เทปโคโดบอน 24
ซิลิโคลนใส 25 เทปเดนโซ พันกันสนิม 24
ซีเมนตเหล็ก 28 เทปผา คละสี 78
เซลโลไลทฟวส NC-1, NC-2 12 เทปพันกันสนิม 24
โซดาไฟ 78 เทปพันเกลียว 13
โซเน็ก 25 เทปพันสายไฟ 13

เทปวัดน้ํามัน 65
ด หนา เทปสะทอนแสง 37
ดามลูกกลิ้ง 23 เทอรโมมิเตอรเปยกแหง 68
เดนโซเทป 24 เทอรโมมิเตอรวัดแกสเสีย แบบหนาปด 49
เดฟคอน Devcon 28 เทอรโมมิเตอรวัดน้ํามัน 63

เทอรโมมิเตอรวัดน้ําหลอ เครื่องจักร 49
ต หนา เทอรโมมิเตอรวัดสินคา 63
ตลับเมตร 78 เทอรโมมิเตอรวดัอุณหภูมิ เครื่องจักร แบบฉาก 49
ตะกรอ ครอบโคมไฟกรงนก 15
ตะขอดึงประเก็น 76 ธ หนา
ตะขอเก่ียวธงทองเหลือง 1 ธง อักษร 2
ตะขอเก่ียวเรือบด 38 ธงชุด 40 ผืน 2
ตะไบชางทอง 81 ธงประเทศ 2
ตะไบชุด 81
ตัวสะทอนคลื่นเรดา 38 น หนา
ตาขายกรองทองแดง 70 นกหวีด 37
ตาขายแกงเวย Gangway Net 86 น็อตตัวเมียทองเหลือง 39
ตาขายยกสินคา Cargo net 86 น็อตเตเปอร ทองเหลือง 39
ตุดตู 78 น็อตหางปลาทองเหลือง 40
ตูใสสายดับเพลิง Fibreglass 37 น้ํายา CRC 25
เตาปนสนิม 41 น้ํายา Devcon 28
เตารับ 1M, 2M 17 น้ํายา R-22 25
เตารับ HNA 17 น้ํายา WD-40 25

น้ํายาขจัดคราบน้ํามัน 35
น้ํายาโคโดบอน 24
น้ํายาโคปาสลิป Copaslip 24
น้ํายาโซเน็ก 25
น้ํายาทรีบอน 25
น้ํายา Thistle bond resin & hardener 24
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น หนา ป หนา
น้ํายาฟรีออน 25 ปมโยกเรือบด 38
น้ํายาลางหนาคอนแทค 25 ปายแสดงสัญญาณชวยชีวิต 38
น้ํายาวัดน้ํา 67 ปนฉีดโซลา Engine Cleaning Gun 81
น้ํายาวัดน้ํามัน 67 ปนยิงซิลิโคลน 25
น้ํายาวานิชแดง 25 ปนยิงสนิม 43
น้ํายาแอร 25 เปลพยาบาล 36
นีออน 110V 7 แปรงขาหมา 23

แปรงทาสี 23
บ หนา แปรงลวดถวย 79
บล็อกชุด 81 แปรงลวดทองเหลือง 79
บันไดนํารอง 86 แปรงลวดเหล็ก 79
บันไดปนเรือบด EMBARKATION LADDER 86
บาโรมิเตอร 68 ผ หนา
บาลาส 110V 7 ผาซับน้ํามัน 35
โบรเวอร ระบายอากาศ ขับดวยพลังน้ํา 47 ผาเทป 78
ใบเจีย 78 ผาเบรค 39
ใบเลื่อย 78 ผาปดจมูก 30

ผาใยแกว สําหรับน้ํายา โคโดบอน 24
ป หนา ผาหมกันไฟ 37
ปรอทวัดแกสเสีย แบบหนาปด 49 ผาแอสเบสทอส 76
ปรอทวัดน้ํามัน 63 แผงตรวจปสสาวะ 31
ปรอทวัดน้ําหลอ เครื่องจักร 49 แผนเจีย 78
ปรอทวัดสินคา 63 แผนซับน้ํามัน 35
ปรอทวดัอุณหภูมิ เครื่องจักร แบบฉาก 49 แผนตรวจสารเสพติด 31
ประเก็นกระดาษ 74 แผนปะกับเฟองปนสนิม 41
ประเก็นเชือก 75 แผนสะทอนคลื่นเรดา 38
ประเก็นแดง 74
ประเก็นตราไพ 74 พ หนา
ประเก็นเทปลอน 75 พลั่วตักทราย Non spark PP 35
ประเก็นไมกอก 72 พวงชูชีพ 37
ประเก็นยาง 71 พัดลมโบรเวอร ขับดวยพลังน้ํา 47
ประเก็นลายเหรียญ 71 เพรชเชอรเกจ 54
ประเก็นเสนเทปลอน 75
ประเก็นเสนอาบกราไฟท 75 ฟ หนา
ประเก็นแผน Non asbestos 73 ฟองน้ําปดจมกู 30
ประเก็นไฟแดง 73 ฟลเลอรเกจ 79
ประเก็นไสดาย 72 ฟวสเซรามิค FCF2 12
ประเก็นไสลวด 73 ฟวสเซลโลไลท NC-1, NC-2 12
ประเก็นหนัง 73 เฟองปนสนิม 41
ประแจคอมา 80 ไฟฉาย Bright Star 34
ประแจจับแปป 80 ไฟฉาย ชารทได 13
ประแจทองเหลือง Non spark 47 ไฟฉายกันน้ํา สําหรับสงรหัสมอส 38
ประแจเลื่อน 81 ไฟฉายกันระเบิด ประจําชุดผจญเพลิง 33
ประแจแหวนขางปากตาย 78 ไฟติดเส้ือชูชีพ 37
ประตูน้ํา 5K 4 ไฟติดหวงชูชีพ 37
ประตูน้ํา ทองเหลือง 4 ไฟเบอรซอมเรือบด 25
ประตูน้ํา เหล็กหลอ 4 ไฟสองคนหา สําหรับเรือบด 38
ปลั๊ก 1M 17
ปลั๊ก 1MA 17 ม หนา
ปลั๊ก 1MB 17 มหาอุด Unifix 24
ปลั๊ก 2M 17 มอเตอรเตาปนสนิม 41
ปลั๊ก 2MA 17 มอเตอรหินเจียร 110V 48
ปลั๊ก 2MB 17 มอฟน - ชุดทดสอบสารเสพติด 31
ปลั๊ก 2MR 17 มัลติมิเตอร 12
ปลั๊ก HNA 17 มีดพับเรือบด 38
ปลั๊ก S1MR 17 แมกุญแจกดรหัส 77
ปลั๊กอุดหู 30 แมกุญแจทองเหลือง 77

ไมขีดไฟกันลมเรือบด 38

ดัชนี



ม หนา ส หนา
ไมบรรทัด 3 เหลี่ยม 1 สกรูทองเหลือง หัวเตเปอร 39
ไมบรรทัดขนาน 1 สกรูหางปลาทองเหลือง 40
ไมพายเรือบด 38 สตารทเตอร 110V 7

สเปรย CRC 25
สเปรย WD-40 25

ยาแกเมาเรือ 38 สเปรย เคลือบขดลวด 25
ยาบา - ชุดทดสอบสารเสพติด 31 สเปรย วานิชแดง 25
ยูนีฟกซ 24 สเปรยโซเน็ก 25

สเปรยลางหนาคอนแทค 25
ร หนา สมอทะเล 38
รอกชักธงทองเหลือง 1 สลักเฟองปนสนิม 41
รอกไม 36 สลักล็อกฝาระวาง 40
รองเทาเซฟตี้ 30 สวานไฟฟา 110V 48
รองเทาบูท 30 สวิทซ 2MR 17
รังผ้ึง สําหรับปนยิงสนิม 43 สายรัด BAND-IT 84

สายออนเคาะสนิม 41
ล หนา สายอัดจารบี 27
ลูกกรง สําหรับโคมไฟกรงนก 15 สีตะก่ัวทนความรอน 23
ลูกกลิ้งทาสี 23 สีสเปรย 23
ลูกค้ําขั้นบันได (Split Distance piece) 86 เส้ือกันฝน 30
ลูกดิ่งยาง 86 เส้ือชูชีพ 37
ลูกบล็อกชุด 81 แสยิงสนิม 43
ลูกแสยิงสนิม 43 ไสกรองหนากาก 31

ไสปรอท 0-100C 51
ว หนา ไสปรอท 0-200C 51
วงเวียนตัดประเก็น 600 มม 76 ไสปรอท 0-600C 51
วงเวียนทองเหลือง 1
วานิชแดง 25 ห หนา
วาลวโกลบ  5K 5 หกเหลี่ยมชุด 80
วาลวโกลบ 16K 5 หนากากกันแกส 31
วาลวโกลบ Screw Down Check 5 หนากากไสกรอง 31
วาลวโกลบ ทองเหลือง 5 หมวกนิรภัย 30
วาลวโกลบ เหล็กหลอ 5 หลอดไฟ Aldis singal lamp 9
วาลวโกลบ เหล็กเหนียว 5 หลอดไฟ E-27, E-39 7
วาลวฉาก 10K 6 หลอดไฟ F-6 11
วาลวฉาก 16K 6 หลอดไฟ HRF 7
วาลวฉาก 5K 6 หลอดไฟ Pilot 10
วาลวฉาก Screw Down Check 6 หลอดไฟ R.F. 7
วาลวฉาก ทองเหลือง 6 หลอดไฟ Seal Beam 8
วาลวฉาก ลิ้นกันกลับ 6 หลอดไฟ Search Light 9
วาลวฉาก เหล็กหลอ 6 หลอดไฟ Seiko 9
วาลวฉาก เหล็กเหนียว 6 หลอดไฟ Taunus 11
วาลวตรง  5K 5 หลอดไฟ สัญญาณเดินเรือ B22D 9
วาลวตรง 16K 5 หลอดไฟ สัญญาณเดินเรือ P28S 9
วาลวตรง Screw Down Check 5 หลอดไฟ ฮาโรเจน GX9.5 8
วาลวตรง ทองเหลือง 5 หลอดไฟ ฮาโรเจน J, JD, JTT 8
วาลวตรง เหล็กหลอ 5 หลอดไฟโชว 10
วาลวตรง เหล็กเหนียว 5 หลอดไฟโทรศัพท 11
วาลวประตู 5K 4 หลอดไฟนีออน 110V 7
วาลวประตู ทองเหลือง 4 หลอดไฟแผงคอนโทรล 10
วาลวประตู เหล็กหลอ 4 หลักกรรเชียง 38
แว็คคั่มเกจ 54 หวงชูชีพ 37
แวนตากันสะเก็ด 30 หวีวัดเกลียว 79
แวนตาเคาะสนิม 30 หัวระบายอากาศ air vent 6
แวนตาเชื่อมแกส 30 หัวน็อตทองเหลือง 39
แวนตาเซฟตี้ 30 หัวเฟองปนสนิม 41

หัวอัดจารบี 27
แหวนทองแดงชุด 70
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อ หนา
ออดสัญญาณ 14
อะไหล รังผ้ึง สําหรับปนยิงสนิม 43
อะไหล แสยิงสนิม 43
อะไหลลูกกลิ้งทาสี 23
อุปกรณตกปลา 38
โอริงชุด 70
แอรเวน หัวระบายอากาศ 6

ฮ หนา
ไฮโดรมิเตอร วัดน้ํากลั่น 68
ไฮโดรมิเตอร วัดน้ําทะเล 68
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