รายละเอียดผูสั่งซื้อ
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่รับสินคาที่อยู……………………………………………………………………………………………………………………………
จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพท.............................. โทรสาร..............................
มือถือ.............................. E-mail Address..................................................
ใบเสร็จรับเงินออกในนาม………………………………………………………………………………………………………………………
ที่อยู.................................................................................................................................................................................................
จัดสงโดย
พัสดุไปรษณีย โดยชําระเปนธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน ในนาม บริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จํากัด สั่งจาย ปณ.ตลิ่งชัน
กรุณาสงใบสั่งซื้อ + ธนาณัติกลับมายัง 74-75 หมูท6ี่ ซ.ปนนคร 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
พัสดุไปรษณีย โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จํากัด (กรุณาสงใบสั่งซื้อพรอมใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 0-2435-0968)
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสิรินธร เลขที่บัญชี 122-2-24308-2 ประเภทบัญชี ออมทรัพย
เพื่อชําระคาสินคา + คาสง
* ธรรมดา 40 บาท
** EMS 150 บาท = ......................................... บาท
พัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.) และใหสงสินคาไปยัง ปณ.ที่สะดวกในการรับคือ ปณ…………………………………
โดยจะชําระคาสินคา + คาจัดสง และคาธรรมเนียม ปณ.
*ธรรมดา 80 บาท
** EMS 150 บาท =………….บาท
หมายเหตุ:
*
แบบธรรมดา (ระยะเวลาในการรับสินคา 7-14 วัน)
**
แบบ EMS (ระยะเวลาในการรับสินคา 2 วันทําการ นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับใบสั่งซื้อ)

รายการสั่งซื้อภาพนาฏศิลปไทย จําหนายเปนใบๆ ละ 25 บาท ขนาด A4 (21x29.5 ซ.ม.)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายละเอียด
การแตงกายพระ
การแตงกายนาง
การแตงกายยักษ
การแตงกายลิง
ความหมายและนาฏยศัพทแบบใชเรียกสวน
ตางๆของรางกาย
การฝกดัดมือและดัดตัว
นาฏยศัพทสวนลําตัว 1. การนั่ง
นาฏยศัพทสวนคอ และไหล 1
นาฏยศัพทสวนคอ และไหล 2
นาฏยศัพทสวนลําตัว 1. การยืน และการโยตัว
นาฏยศัพทสวนมือ 1 (วง, จีบ)
นาฏยศัพทสวนมือ 2 (ฉายมือ)
นาฏยศัพทสวนเทา 1
นาฏยศัพทสวนเทา 2
ภาษาทานาฏศิลป “ตัวเรา” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “ตัวเรา” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “ตัวเรา” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “ตัวเรา” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “ดีใจ+ยิ้ม” พระ

จํานวน (ใบ)

เลขที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รายละเอียด
ภาษาทานาฏศิลป “ดีใจ+ยิ้ม” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “ดีใจ+ยิ้ม” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “ดีใจ+ยิ้ม” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “รัก” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “รัก” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “รัก” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “รัก” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “โลม” พระ-นาง
ภาษาทานาฏศิลป “โลม” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “เชยคาง” พระ-นาง
ภาษาทานาฏศิลป “อาย” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “โกรธ” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “โกรธ” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “โกรธ” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “โกรธ” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “ปฏิเสธ” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “ปฏิเสธ” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “ปฏิเสธ” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “ปฏิเสธ” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “รองไห เสียใจ” พระ

จํานวน (ใบ)

เลขที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

รายละเอียด
ภาษาทานาฏศิลป “รองไห เสียใจ” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “รองไห เสียใจ” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “รองไห เสียใจ” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “เศราโศรก” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “เศราโศรก” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “เศราโศรก” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “เศราโศรก” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “ตัวทาน” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “ตัวทาน” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “ตัวทาน” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “ตัวทาน” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “ความสุข” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “ความสุข” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “ความสุข” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “ความสุข” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “ขอเชิญ” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “ขอเชิญ” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “ขอเชิญ” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “ขอเชิญ” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “ยืน” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “ยืน” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “ยืน” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “ยืน” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “เดิน” พระ
ภาษาทานาฏศิลป “เดิน” นาง
ภาษาทานาฏศิลป “เดิน” ยักษ
ภาษาทานาฏศิลป “เดิน” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “จับหนึ่ง” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “จับสอง” ลิง
ภาษาทานาฏศิลป “เลนหางปลา” ลิง
รําแมบทใหญ
รําแมบทเล็ก
เพลงชา
เพลงเร็ว
รําแมบทเล็ก ทาเทพนม
รําแมบทเล็ก ทาปฐม
รําแมบทเล็ก ทาพรหมสี่หนา
รําแมบทเล็ก ทาสอดสรอย
รําแมบทเล็ก ทามาลา
รําแมบทเล็ก ทาเฉิดฉิน
รําแมบทเล็ก ทากวางเดินดง
รําแมบทเล็ก ทาหงสบิน
รําแมบทเล็ก ทากินริน

จํานวน (ใบ)

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

รําแมบทเล็ก ทาเลียบถ้ํา
รําแมบทเล็ก ทาอําไพ
รําแมบทเล็ก ทาอีกชา
รําแมบทเล็ก ทานางนอน
รําแมบทเล็ก ทาภมรเคลา
รําแมบทเล็ก ทาแขกเตา
รําแมบทเล็ก ทาผาลา
รําแมบทเล็ก ทาเพียงไหล
รําแมบทเล็ก ทาเมขลา
รําแมบทเล็ก ทาโยนแกว
รําแมบทเล็ก ทาแววไว
รําแมบทเล็ก ทามยุเรศ
รําแมบทเล็ก ทาฟอนใน
รําแมบทเล็ก ทานภาพร
รําแมบทเล็ก ทายอดตองตองลม
รําแมบทเล็ก ทาพรหมนิมิต
รําแมบทเล็ก ทาพิสมัย
รําแมบทเล็ก ทาเรียงหมอน
รําแมบทเล็ก ทายายทา
รําแมบทเล็ก ทามัจฉา
รําแมบทเล็ก ทาชมสาคาร
รําแมบทเล็ก ทาพระสี่กร
รําแมบทเล็ก ทาขวางจักร
รําแมบทเล็ก ทาฤทธิรงค
รําวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน
ทาสอดสรอยมาลา
รําวงมาตรฐาน เพลงชาวไทย
ทาชักแปงผัดหนา
รําวงมาตรฐาน เพลงรํามาซิมารํา
ทารําสาย
รําวงมาตรฐาน เพลงคืนเดือนหงาย
ทาสอดสรอยมาลาแปลง
รําวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ
ทาแขกเตาเขารัง
รําวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทรวันเพ็ญ
ทาผาลาเพียงไหล
รําวงมาตรฐาน เพลงดอกไมของชาติ
ทารํายั่ว
รําวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม
ทาพรหมสี่หนา
รําวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม
ทายูงฟอนหาง
รําวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทรขวัญฟา
ทาชางประสานงา

เลขที่
รายละเอียด
117 รําวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทรขวัญฟา
ทาจันทรทรงกลด
118 รําวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทรขวัญฟา
ทาหญิง ชะนีรายไม
ทาชาย จอเพลิงกาฬ
119 รําวงมาตรฐาน เพลงบูชานักรบ แบบที่ 1
ทาหญิง ขัดจางนาง
ทาชาย จันทรทรงกลด
120 รําวงมาตรฐาน เพลงบูชานักรบ แบบที่ 2
ทาหญิง ลอแกว
ทาชาย ขอแกว
121 หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
122 พระรามตามกวาง
123 พระลอตามไก
124 ระบํากฤดาภินิหาร
125 ระบําดาวดึงส
126 ระบําเทพบันเทิง
127 รําเชิญพระขวัญ
128 รําฉุยฉายพราหมณ
129 รําฉุยฉายเบญกาย
130 รําฉุยฉายวันทอง
131 รําฉุยฉายกิ่งไมเงินทอง
132 รําสีนวลออกเพลงเร็ว-ลา
133 รําสีนวลออกวรเชษฐ
134 รําสีนวลออกอาหนู
135 ฟอนลาวดวงเดือน
136 รําอวยพร (ไตรรัตน)
137 รําอวยพรออนหวาน
138 ฟอนอวยพร
139 โคมบัวอวยพร
140 ระบําฉิ่ง
141 ระบําดอกบัว
142 ฟอนไต
143 ระบําวิชนี
144 ฟอนมานมงคล
145 ระบํานพรัตน
146 ระบําไกรลาศสําเริง
147 รําลาวกระทบไม
148 ระบํากราวอาสา
149 ระบําเถิดเทิง
150 ระบําสวัสดิรักษานักรบ
151 ระบําสวัสดิรักษา
152 ระบํากรับ

จํานวน (ใบ)

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

กินรีรอน
นางในวรรณคดี
นางเอกดนตรีไทย
ระบําสี่ภาค
ระบําชุมนุมเผาไทย
ฟอนลาวเสี่ยงเทียน
ระบําอธิษฐาน
รําพลายชุมพล
รําพมารําขวาน
ระบําพมามอญ
ระบําพมานิมิต
กราวเงาะ
คุณหลวง
ดอกไมแดนไพร
พมารําขวานชาวบานตีกลอง
คอกระเชาโจงกระเบน
นักรบตัวนอย
รําระบําชาวเกาะ
หมูเฮาชาวดอย
ระบําทวาราวดี
ระบําศรีวิชัย
ระบําลพบุรี
ระบําเชียงแสน
ระบําสุโขทัย
ระบําศรีชัยสิงห
ระบําเทพอัปสรพนมรุง
ระบําอัปสราสําอางค
ฟอนเงี้ยว
ฟอนเล็บ
ฟอนแพน
ฟอนมาลัย
ฟอนเทียน
ฟอนสาวไหม
ฟอนชมเดือน
ระบําเก็บใบชา
เซิ้งกระติ๊บ
เซิ้งสวิง
สักสุมจุมปลา
แหยไขมดแดง
บายศรีสูขวัญ
ศรีโคตรบูรณ
ตั่งหวาย
โกยมือ
ภูไทสามเผา

เลขที่
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

รายละเอียด

จํานวน (ใบ)

ภูไทเรณู
แพรวากาฬสินธุ
สาวกาฬสินธุลําเพลิน
เรือมจับกรับ
กระทบสาก(เรือมอันเดร)
กะโป (เรือมตะลอก)
เรือมปลโจล
รําโนราแมบท
รํามโนหราบูชายัญ
รําซัดชาตรี
รํากริชคู
รองเง็ง
ระบําตารีกีปส
ระบํารอนแร
ระบํากรีดยาง
เตนกํารําเคียว
เพลงพวงมาลัย
เพลงเรือ
ลําตัด
เพลงเหยอย
ระบํามา
ระบํานกเขา

รวม.................... ....................ใบ (ใบละ 25 บาท)

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

ระบําไก
ระบํากวาง
ระบําเงือก
ระบํามยุราภิรมย
ระบําครุฑ
ระบําปลา
ไกขัน
กุงหอยปูปลา
กบนอยนารัก
มดแดงตัวเล็ก
สิบสองนักษัตร
ลิงนอยเขาแถว
ไกแกว
แมวเหมียวของเรา
อาหรับราตรี
ญวนทอดแห
มลายูรําเทียน
เตนรําระบํารํามะนา
มาลัยอินโด
ระบําจีนรําพัด
รําทวน
ระบําแขก

รวมเปนเงิน.................... ....................บาท

