
 
 
 
 
 

 

ຮ້ານສະກນີອບັ  

ບໍລິການຈຳໍາໜ່າຍ ເສ ້ອ, ສະກີນເສ ້ອ, ຕັດເສ ້ອຕາມສ່ັງໃນລາຄາໂຮງງານ 

ສາຂາຫຼວງພະບາງ  ບ້ານ ຜາໂອ ເຮ ອນເລກທີ່ 45/4 ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 

ໂທ/WhatApp: 020 22157888, face: Screen Up, Web: screenup.wordpress.com 

ລາຄາເສ ້ອຂ້າງເທິງ ເປັນລາຄາພ້ອມຄ່າຂົນສ່ົງ, ລາຄານ້ີ ຖ້າສ່ັງໃນຈຳໍານວນ 100 ຜ ນຂ ້ນເມ ອ ຈະແຖມສະກີນກາດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ 1 ສີ 

ນອກນ້ັນແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍ 1000kip ຕ່ໍສີ, ສະເພາະເສ ້ອ ແຂນຍາວ ຕ້ອງຈ່າຍເຜ້ີມ 3000 ກີບ ຕ່ໍຜ ນ, ມທີຸກສີຕາມສ່ັງ 

 

ເສ ້ອຢ ດ ໂປໂລ  ເກດຳA ເສ ້ອເກດນ້ີຈະເໝາະສໍາລັບ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການນໍາໄປຈຳໍານ່າຍ, ເສ ່ອພະນັກງານ ເນ ້ອງຈາກ

ເນ ້ອຜ້າລະອຽດຳ ເໝາະກັບການນຸ່ງຖ ຳ ຜ້າມີລັກສະນະບາງເບົາຳ ໃສ່ແລ້ວບ່ໍຮ ້ສ ກອ ດອັດຳ ເປັນ

ລາຄາທີ່ນໍາໄປຂາຍຕ່ໍໄດ້ຳມີການຫົດຕົວບ່ໍເກີນຳ 5%ຳ   
ເນ ້ອຜ້າ Cotton ເບີ 32 

ຂະໜາດເສ ້ອ S M L XL XXL 

100ຳຂ ້ນໄປ 40,000  

50-100 43,000 

20-50 45,000ຳ 

 

ເສ ້ອຢ ດ ໂປໂລ  ເກດຳB ເສ ້ອເກດນ້ີຈະເໝາະສໍາລັບການນໍາໄປຈຳໍານ່າຍຳ ຫຼ ຳບໍລິຈາກ,ຳໂຄສະນາ ສະຖາບັນ, ຮ້ານອາ

ຫານ, ບໍລິສັດ, ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຳເນ ້ອງຈາກເນ ້ອຜ້າລະອຽດຳ ເໝາະກັບການນຸ່ງຖ ຳ ຜ້າມີລັກສະນະ

ບາງເບົາຳໃສ່ແລ້ວບ່ໍຮ ້ສ ກອ ດອັດຳ ເປັນລາຄາທີ່ນໍາໄປຂາຍຕ່ໍໄດ້ຳ ມີການຫົດຕົວບ່ໍເກີນຳ 5%ຳ   
ເນ ້ອຜ້າ Cotton ເບີ 32 

ຂະໜາດເສ ້ອ S M L XL XXL 

100ຳຂ ້ນໄປ 32,000 

50-100 35,000 

20-50 38,000ຳ 

 

ເສ ້ອຢ ດ ໂປໂລ  ເກດຳC ເສ ້ອເກດນ້ີຈະເໝາະສໍາລັບການນໍາໄປຈຳໍານ່າຍຳ ຫຼ ຳບໍລິຈາກ,ຳໂຄສະນາ ສະຖາບັນ, ຮ້ານອາ

ຫານ, ບໍລິສັດ, ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆຳເນ ້ອງຈາກເນ ້ອຜ້າລະອຽດຳ ເໝາະກັບການນຸ່ງຖ ຳ ຜ້າມີລັກສະນະ

ບາງເບົາຳໃສ່ແລ້ວບ່ໍຮ ້ສ ກອ ດອັດຳ ເປັນລາຄາທີ່ນໍາໄປຂາຍຕ່ໍໄດ້ຳ ມີການຫົດຕົວບ່ໍເກີນຳ 5%ຳ   
ເນ ້ອຜ້າ Cotton ເບີ 32 

ຂະໜາດເສ ້ອ S M L XL XXL 

100ຳຂ ້ນໄປ 25,000 

50-100 28,000 

20-50 30,000ຳ 

 

ເສ ້ອຢ ດ ຄ ໍກ ົມ ເກດຳD ເສ ້ອເກດນ້ີຈະເໝາະສໍາລັບການຳ ໂຄສະນາ ສະຖາບັນ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິສັດ, ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ,ຳ

ນັກກິລາເຕະບານ ເຮ ອຊ່ວງ, ກອງເຊຍ ທີ່ຕ້ອງການຈໍານວນຫຼາຍ, ເນ ້ອຜ້າລະອຽດຳ ເໝາະກັບ

ການນຸ່ງຖ ຳຜ້າມີລັກສະນະບາງເບົາຳ ໃສ່ແລ້ວບ່ໍຮ ້ສ ກອ ດອັດຳ ເນ ້ອຜ້າບ່ໍຫຳົດ ເພາະເປັນຜ້າໄນລອນຳ    
ເນ ້ອຜ້າ Cotton ເບີ 32 

ຂະໜາດເສ ້ອ S M L XL XXL 

100ຳຂ ້ນໄປ 14,000 

50-100 17,000 

20-50 19,000ຳ 

 

ເສ ້ອຳກ ັນລ ົມ ເກດຳB 

ເສ ້ອເກດນ້ີຈະເໝາະສໍາຳ ລັບ ສວມໃສ່ທົ່ວໄປ ແລະ ພະນັກງານບໍລິສັດຳ   

ເນ ້ອຜ້າ Niron ເບີ XX 

ຂະໜາດເສ ້ອ S M L XL XXL 

100ຳຂ ້ນໄປ 38,000 

50-100 41,000 

20-50 45,000ຳ 

 

ຂະໜາດເສ ້ອ S M L XL XXL 

ລວງຮອບເອິກ 81.3cm 91.4cm 101.6cm 111.8cm 121.9cm 

ຄວາມຍາວ 68.6cm 71.1cm 73.7cm 76.0cm 78.7cm 



 
 
 
 
 

 

ຮ້ານສະກນີອບັ  

ບໍລິການຈຳໍາໜ່າຍ ເສ ້ອ, ສະກີນເສ ້ອ, ຕັດເສ ້ອຕາມສ່ັງໃນລາຄາໂຮງງານ 

ສາຂາຫຼວງພະບາງ  ບ້ານ ຜາໂອ ເຮ ອນເລກທີ່ 45/4 ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 

ໂທ/WhatApp: 020 22157888, face: Screen Up, Web: screenup.wordpress.com 

ລາຄາເສ ້ອຂ້າງເທິງ ເປັນລາຄາພ້ອມຄ່າຂົນສ່ົງ, ລາຄານ້ີ ຖ້າສ່ັງໃນຈຳໍານວນ 100 ຜ ນຂ ້ນເມ ອ ຈະແຖມສະກີນກາດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ 1 ສີ 

ນອກນ້ັນແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍ 1000kip ຕ່ໍສີ, ສະເພາະເສ ້ອ ແຂນຍາວ ຕ້ອງຈ່າຍເຜ້ີມ 3000 ກີບ ຕ່ໍຜ ນ, ມທີຸກສີຕາມສ່ັງ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

ເກດຳA ເກດຳB ເກດຳC 

ເກດຳD 

ຕວົຢາ່ງຜນົງານ 

ນອກນ້ີພວກເຮັາຍັງ ຮັບ ຈໍາໜ່າຍ ຖ້ວຍຈອກ ໂມແຂນຝາ ແລະ ຄັນຮົ່ມ ພ້ອມສະກີນກາ ໂລໂກ່ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໃນລາຄາສ່ົງຈາກໂຮງງານນໍາອີກ 

3,750 ກີບ/ໜ່ວຍ 28,500 ກີບ/ໜ່ວຍ 26,000 ກີບ/ໜ່ວຍ 


