
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น
รวม 76 จังหวัด



กุนเชียงปลายี่สกฟักขา้ว

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไส้กรอกสมุนไพร
เลขที่ 54 หมู่ 2 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71000

กุนเชียงปลายี่สก เน้ือปลาเน้นๆ 100 %
เนื้อปลาผสานคุณค่าของสมุนไพรไทย
บรรจุในซองซีลสูญญากาศ

ราคา แพ็คละ 150 บาท (บรรจุ 8 แท่ง/ชิ้น)
✔สูตรดั้งเดิม ขนาด 480 กรัม (8 แท่ง) ราคา 150 บาท
✔สูตรผสมเยื่อหุ้มเม็ดฟักข้าว ขนาด 250 กรัม (4 แท่ง) ราคา 80 บาท
✔เชียงปลาตัว ขนาด 120 กรัม (2 แท่ง) ราคา 50 บาท
✔สูตร Low Fat ไขมันต ่ำ เหมำะส่ำหรับคนรักสุขภำพ
สั่งซื้อได้ที่

: Tengproducts - เต่ง เชียงปลายี่สกสมุนไพร
: http://www.teng-pd.com
: tengpd

IG    : @teng_products
: 081-8371970 , 084-9449002

จ.กาญจนบุรี



น ้าอินทผลัม

สถานที่ติดต่อ : ร้าน 1000 พฤกษาฟาร์ม
เลขที่ 197/26 หมู่ 1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

น้ าอินทผลัมสด 100 %
ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่สี ไม่เพ่ิมน้ าตาล
หวานธรรมชาติ ล้วนๆ หอม หวาน ชื่นใจ 
✔น้ าอินทผลัมสด ปริมาณ (250 CC) 

ราคา ขวดละ 35 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: อนุรักษ์ บุญลือ           1000 พฤกษา ฟาร์ม
: kodchamon87010@gmail.com
: 0905591919
: 092-6811919

จ.กาญจนบุรี



ผ้าขาวม้าร้อยสี

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว
เลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ผ้าขาวม้าร้อยสี จากภูมิปัญญา ...สู่ผลิตภัณฑ์
“ผ้าขาวม้าร้อยส”ี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นของชุมชนชาวหนองขาว กว่า 100 สี
✔ ผ้าขาวม้าร้อยสี ขนาดผ้า (กว้าง 80 ซม. x ยาว 2 เมตร)

ราคาผืนละ 160 บาท
✔ ผ้าขาวม้าร้อยสีลายตาจัก ขนาดผ้า (กว้าง 80 ซม. x ยาว 2 เมตร)

ราคาผืนละ 230 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: ผ้าขาวม้าร้อยสีบ้านหนองขาว
: @wea0266q          
: 089-6122553, 081-9418381 คุณอารีรัตน์

จ.กาญจนบุรี



อโรมามะกรูด

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ
เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 1 ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

อโรมามะกรูด คือการน าน้ ามันมะกรูดที่สกัดได้มาท าผลิตภัณฑ์ใน

รูปแบบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ อโรมามะกรูด เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้ง
การหลุดร่วงของเส้นผม ท าให้เส้นผมแข็งแรง และกลิ่นของมะกรูด ช่วยให้
ผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย...

✔ อโรมามะกรูด (ปริมาณ 20 มล.) 
ขวดละ 250 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ

: Lek8386
: 081-7168480 (คุณเขมชาติ ลิโมทัย)

จากภูมิปัญญา ...สู่ผลิตภัณฑ์

จ.กาญจนบุรี



แคปหมูแก้วไร้มันรัตนา

สถานที่ติดต่อ : คุณรัตนา วันนา กลุ่มแปรรูปอาหารแคปหมูไร้มันรัตนา บ้านห้วยสะพาน
เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  71140

แคปหมูไร้มัน
บรรจุ แบบซอง / กระปุกแก้ว
✔แคปหมูแก้วไร้มัน(บรรจุแก้ว) 100 กรัม ราคา 40 บาท
✔แคปหมูไร้มันแบบซอง ขนาด 30 กรัม ราคา 25 บาท

1 แพ็ค (5 ซอง) ราคา 100 บาท

สั่งซื้อได้ที่

: แคปหมูรัตนา

: 0817571603

: 081-7571603

จ.กาญจนบุรี



ดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ
เลขที่ 99/10 หมู่ที่ 4 ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

ดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ
ดอกไม้แห้งอโรม่า/บุหงาอบหอม
✔กระสอบจัดดอกไม้ ชิ้นละ 180 บาท 
✔ถุงบุหงาอบหอม ถุงละ 20 บาท
✔ดอกไม้อโรมา (30 ซีซี) ขวดละ 90 บาท
✔ดอกไม้จัดช่อ (ช่อเล็ก) ช่อละ 145 บาท

(ช่อใหญ)่ ช่อละ 180 บาท
สั่งซื้อได้ที่

: จุรีพร เจริญสมบัติ(ดอกไม้และอโรมาขาย
ปลีกและส่ง)

Line : 0818207550
โทร. 081-820-7550

จ.กาญจนบุรี



กล้วยกรอบบานาน่า

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ าหว้าไทย
เลขที่ 22 หมู่ 3 ต าบลทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

กล้วยกรอบบานาน่า มี 9 รสชาด
โปรโมชั่นซื้อ 5 ซอง ราคา 100 บาท !!!
✔บานาน่ารสบาร์บีคิว    (68 กรัม) ราคา 25 บาท
✔บานาน่ารสสาหร่าย    (68 กรัม) ราคา 25 บาท
✔บานาน่ารสพิซซ่า      (68 กรัม) ราคา 25 บาท
✔บานาน่ารสปาปริก้า   (68 กรัม) ราคา 25 บาท
✔บานาน่ารสลาบ,กุ้ง,ไก่ (68 กรัม) ราคา 25 บาท
✔บานาน่ารสมะเขือเทศ (68 กรัม) ราคา 25 บาท
✔บานาน่ารสช็อกโกแลต (68 กรัม) ราคา 25 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: Siambanana2560
: komsan@siam-banana.com (ฝ่ายขาย)
: 0812982333
: 034-510-768, 081-298-2333

จ.กาญจนบุรี



หมี่กรอบทรงเครื่องสมุนไพร

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง
เลขที่ 230/3 ถนนท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์ มี 3 รสชาด
✔ หมี่กรอบสมุนไพรรสดั้งเดิม (150 กรัม) กล่องละ 40 บาท
✔ หมี่กรอบสมุนไพรรสต้มย ากุ้ง (150 กรัม) กล่องละ 40-50 บาท
✔ หมี่กรอบสมุนไพรรสมะเขือเทศ (150 กรัม) กล่องละ 40 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง
: 0870337922 
: 087-0337922 (คุณเล็ก)

จ.กาญจนบุรี



กระเป๋าผ้าต่อ/หมวกผ้าต่อ

สถานที่ติดต่อ : นายโกมล  โพธิ์แก้ว 
เลขที่ 63/1 อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

✔ กระเป๋าผ้าต่อ ราคา 490 บาท
✔ กระเป๋าผ้าต่อ ราคา 399 บาท
✔ กระเป๋าผ้าต่อ ราคา 359 บาท
✔ กระเป๋าผ้าต่อ ใบเล็ก ราคา 100 บาท
✔ หมวกผ้าต่อ ใส่ได้ 2 ด้าน  ราคาใบละ 199 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: ร าไพ โพธ์ิแก้ว Lek#กระเป๋าผ้าต่อByOpor
:  0844133562
: 084-4133562

จ.กาญจนบุรี



เครื่องประดับนิล

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มเจียรไนนิล ( BLACK ORNICA)
เลขที่ 118/7 ม.1 ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

✔ คอนกยูง ราคา 18,000 บาท
✔ ต่างหูนิลโต้ง ราคา 1,800 บาท
✔ ก าไลนิล ราคา 4,000  บาท
✔ ก าไลนกยูง ราคา 13,500 บาท
✔ แหวนนิลไขว้เพชร ราคา 1,600 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: wilaiporn black ornica
:  wi3939
: 095-87449059

เครื่องประดับนิล BLACK ORNICA

คอนกยูง

18,000.-
1,800.-

4,000.-

ก าไลนกยูง 

13,500.-

ต่างหูนิลโต้ง

1,600.-

จ.กาญจนบุรี
เครื่องประดับนิล



หมูยอสมุนไพรห่อใบตอง

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มหมูยอสมุนไพรห่อใบตองไท้เอ๋ียน
เลขที่ 15 ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

หมูยอห่อใบตอง ไท้เอี๋ยน
>> ใช้เนื้อหมูล้วนๆ 100% ไม่ผสมไก่
>> ห่อใบตองตอนนึ่งทุกชิ้น หอมใบตองเมื่อรับประทาน
>> แพ็คเกจสุญญากาศ สะอาดปลอดภัย เก็บได้นาน
“ อร่อยแบบต้นต ารับเวียดนามแท้” มี 3 รสชาดให้เลือก
✔สูตรต้นต ารับ (200 กรัม) ราคา 50 บาท เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี
✔สูตรพริกไทยด า (200 กรัม) ราคา 50 บาท เผ็ดร้อนถูกปากคนไทย
✔สูตรเห็ดหอม (200 กรัม) ราคา 50 บาท  

คัดเนื้อเห็ดหอมคุณภำพดี ผสมลงในเนื้อหมูยอรสเลิศมำกคุณประโยชน์

สั่งซื้อได้ที่
: หมูยอไท้เอี๋ยน
: 085-2244460

1600.-

จ.กาญจนบุรี



น ้าพริก CHADA

สถานที่ติดต่อ : ไร่ตาชายยายเล็ก
เลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

น้ าพริกชาดา “กินกับอะไร ..ก็ใช่หมด”
มี 3 รสชาด ให้เลือกทาน
✔น้ าพริกตาแดง    (200 กรัม) ราคา 50 บาท
✔น้ าพริกปลากรอบ (200 กรัม) ราคา 50 บาท
✔น้ าพริกปลาหมึก  (200 กรัม) ราคา 50 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: น้ าพริกชาดา          https://www.namprikchada.com
:  namprikchada
: 065-6695971

จ.กาญจนบุรี



จมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ
เลขที่ 117 หมู่ที่ 1 ทุ่งสมอ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

จมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ ตรากุ๊กกิ๊ก
“ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ” มี 5 รสชาติ
✔ จมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ รสงาขาวอบเนย 

(50 กรัม) ซองละราคา 25 บาท
✔ จมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ รสใบเตยงาด า 

(50 กรัม) ซองละราคา 25 บาท
✔ จมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ รสช็อกโกแลต

(50 กรัม) ซองละราคา 25 บาท
✔ จมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ รสสมุนไพร

(50 กรัม) ซองละราคา 25 บาท
✔ จมูกข้าวกล้องหอมมะลิอบกรอบ รสต้นต ารับ

(50 กรัม) ซองละราคา 25 บาทสั่งซื้อได้ที่
: จมูกข้าวรุ่งอรุณ บ้านทุ่งสมอ 

: @lyf1449a   
: 089-7584520 , 089-9809017

จ.กาญจนบุรี



เบญจรงค์

สถานที่ติดต่อ : กันตะเบญจรงค์
เลขที่ 109/9 ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบญจรงค์ ...ทรงคุณค่า

✔ ชุดกาแฟสัมมนา ราคาชุดละ  1,900  บาท
✔ ป่ินโต ราคา 3,500 บาท
✔ แมวกวักน าโชคเรียกทรัพย์ ราคา 900 บาท
✔ ชุดน้ าชากาอ้วนใหญ่ ราคาชุดละ 4,500 บาท
✔ ม้าใหญ่ ราคาตัวละ  2,500 บาท
✔ นกฮูกเสียบปากกานามบัตร ราคาตัวละ  2,500 บาท

สั่งซื้อได้ที่
: กันตะ เบญจรงค์
: 0933501466
: 093-3501466 , 095-1965956

จ.กาญจนบุรี



ขี้ผึ้งไพล

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ขี้ผ้ึงไพล สีเหลือง กลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ
เป็น ยาสามัญประจ าบ้าน อย. G 535/48
ขนาด  1 ขวด  น้ าหนัก 140 กรัม
ราคา 120 บาท
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอก

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : สุเมธแผนโบราณ
Website : WWW.samoonpai.com
Line : @sumet.shop
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



ขี้ผึ้งเสลดพังพอน

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ขี้ผ้ึงเสลดพังพอน สีเขียว กลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ
เป็น ยาสามัญประจ าบ้าน อย. G 446/48
ขนาด  1 ขวด  น้ าหนัก 140 กรัม
ราคา 120 บาท
สรรพคุณ บรรเทาอาการผด ผื่น คัน แมลงสัตว์กัดต่อย

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : สุเมธแผนโบราณ
Website : WWW.samoonpai.com
Line : @sumet.shop
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



AYA HERBAL CREAM SPA

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ครีมสปาสมุนไพร สีขาว กลิ่นสมุนไพรธรรมชาติ
เป็น ผลิตภัณฑ์ออแกนิกส์ ไม่ใช้สารเคมี
ขนาด  1 หลอด  น้ าหนัก 87 กรัม
ราคา 250 บาท
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเม่ือย นวด สปา ผ่อนคลาย

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : สุเมธแผนโบราณ
Website : WWW.samoonpai.com
Line : @sumet.shop
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



TB หลอดไฟไล่ยุง

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER
128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

หลอดไฟไล่ยุง แสงสเปคตรัม
ขนาด 1 หลอด  น้ าหนัก 600 กรัม
ราคา 350 บาท
วิธีใช้ เปิดไว้เหนือศรีษะ เพื่อให้แสงสว่าง 

ไล่ยุงและแมลง
สั่งซื้อได้ท่ี
Facebook : otopkhonkaen.traderkk

Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



ม่านทิพย์ ขิงผง

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ขิงผงชงดื่ม สูตรหวานน้อย
ขนาด 1 กล่อง 20 ซอง น้ าหนัก 180 กรัม (15 กรัม/ซอง)

ราคา 200 บาท
ผลิตจากขิงแก่ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ และวิธีการ
ผลิตที่ทันสมัย เพ่ือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภค
สั่งซื้อได้ที่
Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์



ม่านทิพย์ มะตูมผง

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

มะตูมผงชงดื่ม สูตรหวานน้อย
ขนาด 1 กล่อง 20 ซอง น้ าหนัก 180 กรัม (15 กรัม/ซอง)

ราคา 200 บาท
ผลิตจากผลมะตูมอบแห้งที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ และวิธี
การผลิตที่ทันสมัย เพ่ือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภค
สั่งซื้อได้ที่
Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



ม่านทิพย์ เก๊กฮวยผง

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เก๊กฮวยผงชงดื่ม สูตรหวานน้อย
ขนาด 1 กล่อง 20 ซอง น้ าหนัก 180 กรัม (15 กรัม/ซอง)

ราคา 200 บาท
ผลิตจากดอกเก๊กฮวยอบแห้งที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ และ
วิธีการผลิตที่ทันสมัย เพ่ือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภค

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



ม่านทิพย์ ชาเขียวใบหม่อน

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เก๊กฮวยผงชงดื่ม สูตรหวานน้อย
ขนาด 1 กล่อง 30 ซอง น้ าหนัก 80 กรัม 

ราคา 60 บาท
ผลิตจากดอกเก๊กฮวยอบแห้งที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ และ
วิธีการผลิตที่ทันสมัย เพ่ือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับผู้บริโภค

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



ผ้าไหมมัดหม่ี ย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ผ้าไหมมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ 2 ตะกรอ/3 ตะกรอ
ลายประเพณี ลายโบราณ ลายสร้างสรรค์
ขนาด 1 x 2 เมตร/ 1 x 4 เมตร
ราคา 3,000 – 5,000 บาท
ถักทอด้วยใจ กลุ่มทอผ้าไหม บ้านชัยเจริญ

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



จ.ขอนแก่นน้ าผึ้งไพรภิรมย์

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

น้ าผึ้งจากดอกไม้ป่า ตรา ไพรภิรมย์
ขนาด 1 ขวด น้ าหนัก 1,000 กรัม
ราคา 200 บาท
ใช้เป็นส่วนผสมของยาสมุนไพร  เครื่องส าอาง
หรือรับประทานเพื่อสุขภาพ
ส ัง่ซ ือ้ไดท้ี่

Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์



จ.ขอนแก่นน้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุก แม่บังอร

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

น้ าปลาร้าปรุงรสต้มสุกบรรจุขวด โซเดียมต่ า
ขนาด 1 ขวด บรรจุ 350 มิลลิลิตร
ราคา ขวดละ 25 บาท/แพ็คละ 260 บาท ( 12 ขวด)

ใช้ส าหรับปรุงรสอาหาร ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
สัง่ซือ้ได้ที่
Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนำนเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์



น้ าปลาร้าผง นัวร์ชัวร์

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

น้ าปลาร้าผง บรรจุในถุงซิป สูญญากาศ
ขนาด 1 ซอง น้ าหนัก 50 กรัม
ราคา ซองละ 49 บาท/แพ็คละ 240 บาท (5 ซอง)
ใช้ส าหรับปรุงรสอาหาร ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

ส ัง่ซ ือ้ไดท้ี่

Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ขอนแก่น



จ.ขอนแก่นรองเท้าหนังสตรี

สถานที่ติดต่อ : KHONKAEN OTOP INTERTRADER

128 หมู่ที่ 11 ต าบลค าม่วง  อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มรองเท้าหนังสตรี ขอนแก่น
ขนาด มีครบทุกเบอร์ (เช็คสะต๊อก)
ราคา คู่ละ 990 บาท
สวมนุ่ม ใส่สบาย ไม่กัดเท้า

ส ัง่ซ ือ้ไดท้ี่

Facebook : otopkhonkaen.traderkk
Line : หนานเกียรติ HS4MTT
โทร. 081 769 0554

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์



ทุเรียนทอดกรอบ เกรด A

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 8 ต าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ทุเรียนทอดกรอบ เกรด A
- ถุงฟรอยด์เขียว (ซิปล็อค) ขนาด 50 กรัม ราคา 70 บาท
- ถุงฟรอยด์ (ซิปล็อค) ขนาด 100 กรัม ราคา 120 บาท
- กล่องแดง ขนาด 120 กรัม ราคา 140 บาท
- กระป๋อง ขนาด 120 กรัม ราคา 160 บาท
- ถุงเขียว ขนาด 200 กรัม ราคา 200 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : ป้าแกลบของดีเมืองจันท์
Website : paglaeb.com
Line : @paglaeb
Email : paglaeb@gmail.com
โทร. 081-9364585

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.จันทบุรี



ทุเรียนน้ ากะทิ

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย
เลขที่ 77 หมู่ที่ 12 ต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ทุเรียนน้ ากะทิ ปริมาตรสุทธิ 70 มล.
ราคา ขวดละ 95 บาท
เป็นเคร่ืองดื่ม Organic ผลิตจากทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ที่สุกตาม
ธรรมชาติ ประกอบด้วยน้ าทุเรียน ชิ้นเนื้อทุเรียนและกะทิ

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : pudharaksa herb
Website : www.pudharaksa herb
Line : 081-9842355
Email : pudharaksa@hotmail.com
โทร. 081-6192766 , 081-9842355

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.จันทบุรี



น้ ามะปี๊ดผสมน้ าผึ้ง

สถานที่ติดต่อ : แรบบิทจันท์ 
เลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

น้ ามะปี๊ดผสมน้ าผึ้ง ปริมาตรสุทธิ 260 มล.
ราคา ขวดละ 60 บาท
น้ ามะป๊ีดผสมน้ าผึ้ง แรบบิทจันท์ เปร้ียวอมกลิ่นส้ม เข้มข้นรสมะป๊ีด 
ใช้มะปี๊ดจากสวนไร้สาร ไม่แต่งสี ไม่เติมกลิ่น ไม่ใส่สารกันเสีย *มะปี๊ด
มีวิตามินซีมากกว่ามะนาว 10%

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Rabbit Chan
Instagram : RabbitChan.Noom
Line : Worapachara
Email : RabbitOrganicChan@gmail.com
โทร. 089-0927999

จ.จันทบุรี



น้ ามังคุด

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 10 ต าบลคมบาง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

น้ ามังคุด 100% ปริมาตรสุทธิ 200 มล.
ราคา ขวดละ 80 บาท
ผลิตจากมังคุดสายพันธ์แท้มีอายุมากกว่าร้อยปี "ผลาผล" น้ ามังคุด
เข้มข้นผลิตจากเนื้อมังคุดไม่มีส่วนผสมของเปลือกและน้ าตาล

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : วัฒนา ผลาผล
Line : palaponotop
Email : na.palapol@gmail.com
โทร. 039-434189 , 081-7366030

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.จันทบุรี



สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ทุเรียนฟรีซดราย 
บรรจุในซองซิปล็อค
ขนาด 50 กรัม    ราคา 135 บาท
ขนาด 100 กรัม  ราคา 245 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

จ.จันทบุรี



ทุเรียนกรอบ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ทุเรียนกรอบ 
บรรจุในซองฟอยล์
ขนาด 65 กรัม  ราคา 85 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : Beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 (4/4)จ.จันทบุรี



ข้าวเหนียวทุเรียนฟรีซดราย

สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ข้าวเหนียวทุเรียนฟรีซดราย
บรรจุในซองซิปล็อค
ขนาด 30 กรัม  ราคา 60 บาท
ขนาด 90 กรัม  ราคา 140 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : Beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

จ.จันทบุรี



ข้าวเหนียวมะม่วงฟรีซดราย

สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ข้าวเหนียวมะม่วงฟรีซดราย
บรรจุในซองซิปล็อค
ขนาด 30 กรัม  ราคา 60 บาท
ขนาด 90 กรัม  ราคา 140 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : Beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

จ.จันทบุรี



ทุเรียนฟรีซดรายใส่เม็ดมะม่วงพิมพานต์

สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ทุเรียนฟรีซดรายใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์
บรรจุในซองซิปล็อค
ขนาด 30 กรัม    ราคา 60 บาท
ขนาด 100 กรัม  ราคา 165 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : Beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

จ.จันทบุรี



สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ผลไม้กรอบรวม
บรรจุในซองฟอยล์
ขนาด 65 กรัม  ราคา 70 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : Beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

จ.จันทบุรี



ทุเรียนกรอบ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

ทุเรียนกรอบ
บรรจุในถุงจีบใส
ขนาด 200 กรัม  ราคา 260 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : Beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

จ.จันทบุรี



มังคุดฟรีซดราย

สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

มังคุดฟรีซดราย 
บรรจุในซองฟอยด์
ขนาด 25 กรัม  ราคา 70 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : Beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

จ.จันทบุรี



มังคุดกวน

สถานที่ติดต่อ : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด
เลขที่ 33/2 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาวัว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

มังคุดกวน 
บรรจุในซองพลาสติก
ขนาด 120 กรัม  ราคา 40 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Bee Fruits
Website : www.beefruits.com
Line : Beefruits
Email : cf.pd@hotmail.com
โทร. 039-494094

จ.จันทบุรี



สถานที่ติดต่อ : ต้นก่อหลวง โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุจันทบุรี
เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

น้ ามันนวดต้นก่อหลวง Organnic
ขนาด 100 มล.  ราคา 900 บาท
ขนาด 50 มล.    ราคา 540 บาท
ขนาด 20 มล.    ราคา 250 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Tonkorluang.shop
Line : @t3855 , tonkorluang
Email : santi.tip@gmail.com
โทร. 081-9335002 ,089-9143855

จ.จันทบุรี



สถานที่ติดต่อ : ร้าน J S Jewelry 
เลขที่ 29/6 ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

ชุดเครื่องประดับ พริกไทบุรี
ทองค า 75 กรัม
พลอยเขียวส่อง 40 เม็ด 56.00 กะรัต
เพชรแท้ 179 เม็ด 1.88 กะรัต 
มูลค่า 580,000 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Prapassorn Srigosai
Line : SORN9551
Email : j.s.jewerly1909@gmail.com
โทร. 081-6878222 , 039-322360

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.จันทบุรี



เสื่อกกจันทบูร

สถานที่ติดต่อ : กนกกรเสื่อกกจันทบูร
เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : กนกกร พลกิจ
Line : Kanokkorn55
Email : kanokkon_otops@hotmail.com
โทร. 061-4399455

เสื่อกกจันทบูร ลายไทยรวมพลัง
ขนาด กว้าง 107 ซม. ยาว 200 ซม.
ราคา 1,850 บาท

จ.จันทบุรี



ปลากุเลาเค็ม

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนแม่หนูปลากุเลาเค็ม
174/29 หมู่ 2 ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลากุเลาเค็ม อ่าวไทย
บรรจุในถุงพลาสติก
ราคา กิโลกรัมละ 750 บาท
- กลิ่นหอม 
- รสชาดดี
สั่งซื้อได้ที่ 
โทร. 089-9387523

จ.ฉะเชิงเทรา



หมี่กรอบคุณย่าพูล

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ าโจ้โล้
39/4 หมู่ 1 ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า 

หมี่กรอบย่าพูล
บรรจุกล่อง พลาสติก น้ าหนัก 110 กรัม
ราคากล่องละ 35 บาท มีให้เลือก 10 รส
รสดั้งเดิม ต้มย ากุ้ง สมุนไพร ธัญพืช  มะเขือเทศ สับปะรด ใบเตย
มันกุ้ง มะม่วง และข้าวกล้องไรซ์เบอรร่ี

สั่งซื้อได้ที่
Facebook :kHUNYAPOOL
Line : 08-63516080
โทร. 08-63516080 , 038-
133174

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ฉะเชิงเทรา



มะม่วงกวน “เนรัญชลา”

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้อ าเภอบางคล้า
1/3 หมู่ 3 ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

มะม่วงกวน
บรรจุกล่องพลาสติกใส
น้ าหนัก 430 กรัม ราคา 50 บาท
น้ าหนัก 500 กรัม ราคา 110 บาท
รสเปรี้ยวหวาน และรสหวาน
สั่งซื้อได้ที่
Website : สวนเนรัญชลา
Line : bns9471s
โทร. 087-8272855

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ฉะเชิงเทรา



กุนเชียงปลาซอสหอม

สถานที่ติดต่อ : บริษัทอาหารดีมีคุณ
492/3 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กุนเชียงปลาซอสหอม
บรรจุในถุงพลาสติกซีลสุญญากาศ
น้ าหนัก 400 กรัม
ราคา 120 บาท ลดราคา 99 บาท 
5 แพ็ค ส่งฟรี
สั่งซื้อได้ที่
Facebook : พรมีคุณ
Website : พรมีคุณ สูตรแปดริ้ว
Line : @PMKSTORE
โทร. 099-4982699

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ฉะเชิงเทรา



แม่เอียดปลาส้มแปดริ้ว

สถานที่ติดต่อ : แม่เอียดปลาส้มแปดริ้ว
17 หมู่ 2 ต าบลบางเตย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปลาส้มแปดริ้ว
บรรจุในกล่องพลาสติกใส  น้ าหนัก 100 กรัม
ราคา 100 บาท
- ปลาส้มปลาจีน
- ปลาส้มสับ
สั่งซื้อได้ที่
Facebook : แม่เอียดปลาส้มแปดริ้ว
Line : @Plasompadriew
Email 
:Plasompadriew@gmail.com
โทร. 061-6566365

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ฉะเชิงเทรา



กระยาสารท

สถานที่ติดต่อ : รินขนมไทย
15 หมู่ 2 ต าบลโสธร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

กระยาสารทน้ าอ้อย สูตรหวานน้อย
บรรจุถุงพลาสติก
น้ าหนัก 180 กรัม
ราคา 50 บาท
สั่งซื้อได้ที่
Facebook : rin Thai Dessert
Line : @rinthaidessert
Email : rinonline@hotmail.com
โทร. 038-512534

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.ฉะเชิงเทรา



มะม่วงกวนสอดไส้

สถานที่ติดต่อ : ผลไม้แปรรูปแม่สมบูรณ ์
ต าบลวังเย็น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

มะม่วงกวนสอดไส้
บรรจุในซองซิปล็อค น้ าหนัก 300 กรัม
ราคาปกติ 100 บาท ช่วงนี้ลดราคาเหลือ 75 บาท 
อื่นๆสั่ง 10 ถุงขึ้นไปส่งฟรี 
สั่งซื้อได้ที่
Facebook : ผลไม้แม่สมบูรณ์
Email : prang10042697@gmail.com
โทร. 092-9261649

จ.ฉะเชิงเทรา



คริสป์มี แก่นตะวันออร์แกนิคอบกรอบ ตราภูเชียงทา

สถานที่ติดต่อ : บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จ ากัด 146 หมู่ที่ 3
ต าบลโคกสะอาด อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250

แก่นตะวันออร์แกนิคอบกรอบ ขนาด 30 กรัม 
บรรจุในซองซิล
ราคา ซองละ  39 บาท
- รสดั้งเดิม 
- รสโนริสาหร่าย 
- รสบาร์บีคิว

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Phuchiangta
Facebook Page : KRISP ME คริสป์มีขนมออรแ์กนิคเงินล้าน
Website : www.phuchiangta.com
Line ID  : 0844558480
Email : phuchiangta@gmail.com
โทร. 084-4558480, 080-6646670

จ.ชัยภูมิ



ผา้ไหมมดัหม่ี ชื่อลาย ขออุ้มนาคดอกแก้ว 
ขนาด กว้าง 1 เมตร x ยาว 4 เมตร 
ลักษณะของชิ้นงาน ผลิตจากเส้นไหมพันธ์พื้นเมือง ย้อม
ด้วยสีเคมี สีแดงชาด เฉดสีแบบไทยโทน 
เน้ือผ้ามีความละเอียด มัดหมี่จ านวน49ล า 
ราคา 5,000.- บาท   
สั่งซื อได้ที่
Fb:nutthaisilk chaiyaphum Line:nutthaisilk 
Email:nutthaisilk@gmail.com Tel.0803612120 
ที่อยู่ ร้านณัฐผ้าไหมไทย 209/1 ม.1
ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170

จ.ชัยภูมิ



เครื่องดื่มจมูกข้าวกาบ้าและธัญญาพืช สูตรซินไบโอติก

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

เครื่องดื่มจมูกข้าวกาบ้าและธัญญาพืช สูตรซินไบโอติก
ขนาด/น้ าหนัก 140 กรัม 
ราคา กล่องละ 280 บาท
- เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
- เหมาะส าหรับ ผู้รักสุขภาพ

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



กระเทียมบ่มด า Black Garlic

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กระเทียมบ่มด า Black Garlic
ขนาด/น้ าหนัก 120 กรัม 
ราคา กล่องละ 290 บาท
- มีรสหวาน อมเปรี้ยว เน้ือนุ่มคล้ายเยลลี่ 
- ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : BlagarBlackGarlic
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Blagar
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



กระเทียมบ่มด า Black Garlic

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กระเทียมบ่มด า Black Garlic
ขนาด/น้ าหนัก 250 กรัม 
ราคา กระปุกละ 490 บาท
- มีรสหวาน อมเปรี้ยว เน้ือนุ่มคล้ายเยลลี่ 
- ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : BlagarBlackGarlic
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Blagar
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



กระเทียมบ่มด า Black Garlic

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กระเทียมบ่มด า Black Garlic
ขนาด/น้ าหนัก 300 กรัม (100กรัม/กระปุก)
ราคา เซตละ 1,500 บาท
- มีรสหวาน อมเปรี้ยว เน้ือนุ่มคล้ายเยลลี่ 
- ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : BlagarBlackGarlic
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Blagar
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



น้ าผึ้งผสมน้ ากระเทียมบ่มด า

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

น้ าผึ้งผสมน้ ากระเทียมบ่มด า
ขนาด/น้ าหนัก 150 กรัม 
ราคา หลอดละ 290 บาท
- มีรสชาติความหวานหอมของน้ าผึ้ง ทานได้ทุกเพศทุกวัย
- ผสมน้ าเย็น น้ าร้อนตามชอบ ทาขนมปังก็อร่อย

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : BlagarBlackGarlic
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Blagar
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



น้ าผึ้งผสมน้ ากระเทียมบ่มด า

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

น้ าผึ้งผสมน้ ากระเทียมบ่มด า
ขนาด/น้ าหนัก 350 กรัม 
ราคา หลอดละ 490 บาท
- มีรสชาติความหวานหอมของน้ าผึ้ง ทานได้ทุกเพศทุกวัย
- ผสมน้ าเย็น น้ าร้อนตามชอบ ทาขนมปังก็อร่อย

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : BlagarBlackGarlic
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Blagar
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



ข้าวกล้องเพาะงอก(ข้างฮาง)

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ข้าวกล้องเพาะงอก(ข้างฮาง)
ขนาด/น้ าหนัก 200 กรัม (20 กรัม/ซอง)
ราคา แพ็คละ 200 บาท
- เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
- รสชาติหอมอร่อย มีรสหวานอ่อนๆ 

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



น้ าสมุนไพรผสมกระเทียมสกัดเข้มขน้

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

น้ าสมุนไพรผสมกระเทียมสกัดเข้มข้น
ขนาด/น้ าหนัก100 ml (10 กรัม/ซอง)
ราคา กล่องละ 600 บาท
- รับประทานครั้งละ 100ml. (1ซอง/วัน)
- สามารถรับประทานได้ทั้งร้อน และเย็น

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : BlagarBlackGarlic
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Blagar
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



ขิงผสมขมิ้นและกระชายด า

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ขิงผสมขมิ้นและกระชายด า
ขนาด/น้ าหนัก 70 กรัม 
ราคา กระปุกละ 290 บาท
- ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 100%
- ชงดื่มกับน้ าร้อน/น้ าอุ่น ทานได้ทุกเพศทุกวัย

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



ขิงผง

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ขิงผง
ขนาด/น้ าหนัก 70 กรัม 
ราคา กระปุกละ 190 บาท
- ขิงผงอบแห้ง 100%
- ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 100%

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



กาแฟผสมจมูกข้าวคอลลาเจน

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กาแฟผสมจมูกข้าวคอลลาเจน
ขนาด/น้ าหนัก 192 กรัม (16 กรัม/ซอง)
ราคา แพ็คละ 140 บาท
- เครื่องดื่มกาแฟ 1 ซอง ผสมน้ าร้อน 120 มล.
- ผสมจมูกข้าวเพาะงอก 6 สายพันธุ์

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



กาแฟผสมจมูกข้าวคอลลาเจน

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กาแฟผสมจมูกข้าวคอลลาเจน
ขนาด/น้ าหนัก 96 กรัม (16 กรัม/ซอง)
ราคา กล่องละ 85 บาท
- เครื่องดื่มกาแฟ 1 ซอง ผสมน้ าร้อน 120 มล.
- ผสมจมูกข้าวเพาะงอก 6 สายพันธุ์

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



เครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องเพาะงอก รสโกโก้ & สูตรเจ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

เครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องเพาะงอก รสโกโก้ & สูตรเจ
ขนาด/น้ าหนัก 250 กรัม (25 กรัม/ซอง)
ราคา กล่องละ 85 บาท
- 1 ซอง ผสมน้ าร้อน 150 มล.  
- อุดมไปด้วย GABA จากข้าวกล้องงอก 7 สายพันธ์ุ 

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



เครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องเพาะงอก รสโกโก้ & สูตรเจ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

เครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องเพาะงอก รสวนิลา & สูตรเจ
ขนาด/น้ าหนัก 250 กรัม (25 กรัม/ซอง)
ราคา กล่องละ 85 บาท
- 1 ซอง ผสมน้ าร้อน 150 มล.  
- อุดมไปด้วย GABA จากข้าวกล้องงอก 7 สายพันธ์ุ 

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



โจ๊กข้าวกล้องงอก7สายพันธุ ์รสสาหร่าย สูตรเจ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โจ๊กข้าวกล้องงอก7สายพันธุ์ รสสาหร่าย สูตรเจ
ขนาด/น้ าหนัก 360 กรัม (30 กรัม/ซอง)
ราคา แพ็คละ 200 บาท
- เติมน้ าร้อนคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 2 นาที 
- อุดมไปด้วย GABA จากข้าวกล้องงอก 7 สายพันธ์ุ 

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



โจ๊กข้าวกล้องงอก7สายพันธุ ์รสเห็ดหอม สูตรเจ

สถานที่ติดต่อ : บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จ ากัด 
137 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โจ๊กข้าวกล้องงอก7สายพันธุ์ รสเห็ดหอม สูตรเจ
ขนาด/น้ าหนัก 360 กรัม (30 กรัม/ซอง)
ราคา แพ็คละ 200 บาท
- เติมน้ าร้อนคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 2 นาที 
- อุดมไปด้วย GABA จากข้าวกล้องงอก 7 สายพันธ์ุ 

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Aromdeefarm
Website : www.aromdeeshop.com
Line : @Aromdeefarm
Email : Aromdeefarm@gmail.com
โทร. 090-6689252, 091-0123599, 086-3179588

จ.ชัยภูมิ



สถานที่ติดต่อ : 16/3 หมู่ที่ 1 ต าบลปังหวาน 
อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขนาด 300 กรัม 
บรรจุในซองซิปล็อค  ราคา ซองละ  200 บาท

หอม 
อร่อย 
คั่วมือ

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : คุณยาย สุนทรแต
Line : 0981604897
โทร. 098-1604897

GRANDMA&GRANDPA 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : ร้านแม่จ านงค์ เลขที่ 24 หมู่ที่ 9
ต าบลพระรักษ์ อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : วัลยาพัชร์ เสนีวงศ์
Line : ying02112
โทร. : 065-3678636

กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต
กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต 

พร้อมกล่องของฝาก  ราคา กล่องละ 100 -.
หอม 

หวาน      
มัน
เด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี

จ.ชุมพร



ขนาดบรรจ ุ1000ml   ราคา 650 บาท
ขนาดบรรจ ุ300ml    ราคา 250 บาท
ขนาดบรรจ ุ60ml      ราคา 50 บาท

สถานที่ติดต่อ :บ้านธรรมชาติ วรรณภัสสร
60 หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งตะไคร อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : jeab wannapatson

Website : www.wanapatson .com

Line : wanapatson shop
โทร  0879142142

โลชั่นน ้ำมันมะพร้ำว

ขนาดบรรจุ 1000ml   ราคา 650 บาท
ขนาดบรรจุ 300ml   ราคา 250 บาท
ขนาดบรรจุ 60ml      ราคา 50 บาท

โลชั่นน้ ามันมะพร้าว หอม 
ไม่เหนียวเหนอะหนะ

จ.ชุมพร

http://www.wanapatson/


ขนาดบรรจ ุ1000ml   ราคา 650 บาท
ขนาดบรรจ ุ300ml    ราคา 250 บาท
ขนาดบรรจ ุ60ml      ราคา 50 บาท

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแม่บ้านเขาชอ่งลม
80/1 หมู่ 6 ต าบลทุ่งคาวัด อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
โทร : 061-3596690, 080-6494877 

กล้วยหอมทองละแม

LAMAE KLUAI 
HOM THONG

กรอบ  อร่อย 
ปลอดภัย  ไร้สารเคมี

ถุงเล็ก   ขนาด  200 กรัม    30 บาท
ถุงกลาง ขนาด  500 กรัม    70 บาท
ถุงใหญ่  ขนาด  1 กิโลกรัม 140 บาท

จ.ชุมพร



ขนาดบรรจ ุ1000ml   ราคา 650 บาท

ขนาดบรรจ ุ300ml    ราคา 250 บ                    า      ราคา 400  บาท
ขนาดบรรจ ุ60ml      ราคา 50 บาท

สถานที่ติดต่อ : นางแฉล้ม  เยาวนานนท์
65 หมู่ 6 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
โทร : โทร. 095-5409235

น ้ำผึ งบริสุทธิ์ 100%

น้ าผึ้งโพรงไทย ขนาดบรรจุ 
300 มิลลิลิตร

จ.ชุมพร



ขนาดบรรจ ุ1000ml   ราคา 650 บาท

ขนาดบรรจ ุ300ml    ราคา 250 บ                    า      ขนาดบรรจ ุ60ml      ราคา 50 บาท

สถานที่ติดต่อ : ร้านดรีม ศูนย์แปรรูปผลไม้และของฝากทั่วไทย
เลขที่ 119 ถนนเขาเงิน ต าบลขันเงิน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook  : Nakarin Phylamool
Line ID : 0942878947
เว็บไซต์ : dream-fruit@hotmail.com

มังคุดกวน ร้านดรีม

มังคุดกวน ขนาด 150 กรัม
ราคา กล่องละ 120 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : กาแฟภูเสือเต้น
128 ม.4 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 

Facebook : กาแฟภูเสือเต้น
โทร. : 096-6543787

กาแฟภูเสือเต้น

กาแฟ 5 in 1
หอม อร่อย เข้มข้น

กาแฟรางวัลชนะเลิศ Popula Vote 
ในกิจกรรม Coffee tasting Robusta 

@ Chumphon

ขนาด 300 กรัม ราคา 120 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : กาแฟ ชายเก๋ พันวาลชุมพร
823 หมู่ที่ 17 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : กาแฟ ชายเก๋ พันวาล ชุมพร
Line : @pritipbrand
โทร. 093-5748813, 081-
7877459

กาแฟ ชายเก๋ พันวาลชุมพร

กาแฟคั่วบดมือ 
ขนาด 150 กรัม ราคา 180 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : กาแฟ ชายเก๋ พันวาลชุมพร
823 หมู่ที่ 17 ต าบลรับร่อ อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : กาแฟ ชายเก๋ พันวาล ชุมพร
Line : @pritipbrand
โทร. 093-5748813, 081-
7877459

กาแฟ ชายเก๋ พันวาลชุมพร

ชาดอกกาแฟ 
ขนาด 20 ซอง ราคา 180 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : พลชาสมุนไพร
70/2 หมู่ที่ 2 ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : cheva by phalacha
Page : cheva by phalacha
Line : 082-4124861 
โทร. 082-4124861 

น ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น ตราชีวา 

น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ตราชีวา 

บรรจุในขวด ขนาด 1 ลิตร  
ราคาขวดละ  550 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : ภาวีฟู้ด PHAWEE FOOD
17/22 หมู่ที่ 5 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : phaweefood ภาวีฟู้ด
Page : ภาวีฟู้ด
โทร. 089-0290331  

ภาวีฟู้ด  PHAWEE FOOD

น้ าแกงส้ม ภาวีฟู้ด  PHAWEE FOOD
บรรจุในขวด ขนาด 350 มล.  
ราคาขวดละ  55 บาท
- รสเผ็ดมาก
- รสเผ็ดน้อย

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : บริษัท ชายน้อยฟู้ด จ ากัด
19 หมู่ 4 ต าบลทะเลทรัพย์ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ท่ี 
Facebook : ทุเรยีนทอดชายน้อย chainoifood
โทร. 089-0290331  

บริษัท  ชายน้อยฟู้ด จ้ากัด

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง         
รสชาติอร่อย หอมหวานตามธรรมชาติ

น้ าหนัก 180 กรัม ราคา 35 บาท
3 แพ็ค  100 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ าสิงห์
18 หมู่ 1 ต าบลถ้ าสิงห์  อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สั่งซ้ือได้ท่ี 
Facebook : กาแฟถ้้าสงิห์ จังหวัดชุมพร : Thamsing Coffee

โทร.  086-9421792

กาแฟถ ้าสิงห์
กาแฟดริพ

กาแฟโรบัสต้า 100% คั่วบดบรรจุในถุงกรอง
พร้อมชงได้ทันที ให้รสชาติเหมือนออกจากเครื่องชง

น้ าหนัก 60 กรัม  (10 กรัม x 6 ซอง)
ราคา  150 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : กลุ่ม อสม.บาติกผาแดง
107/5 หมู่ 1 ต าบลหาดทรายรี อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่ 
โทร.  096-6350182

กลุ่ม อสม.บาติกผาแดง

เสื้อมัดย้อมสีเปลือกเสม็ดชุน
เสื้อสีน้ าตาลด สวยงามมีเอกลักษณ์ 

ราคาตัวละ  800 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : ศ.หลังสวนเบญจรงค์
312 หมู่ 4 ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : ร้านศ.หลังสวน เบญจรงค์
โทร.  089-1223884

กลุ่ม ศ.หลังสวนเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์
เบญจรงค์ร่วมสมัย 

ใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน

จ.ชุมพร



สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนทอปกรีนเวอร์จิ้นออยล์
18/2 หมู๋ 6 ต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สั่งซ้ือได้ท่ี
Facebook  น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น มะลิสปา

โทร.  082-7339748

วิสาหกิจชุมชนทอปกรีนเวอร์จิ นออยล์

เซรั่มน้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น
บ ารุงผิวพรรณให้เปร่งปลั่ง ไม่แห้งกร้าน

ช่วยให้ผมอ่อนนุ่ม ชุ่มชื่น

ขนาด 90 Ml.  ราคา350 บาท

จ.ชุมพร



สถานที่ตดิต่อ : . นายเอกลักษณ์ พัชรสิริกุ เลขที่ 2 หมู่ 5
ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

สั่งซื้อได้ที่
Line : 

โทร. ..... 086-6700630.......

เสื้อเช๊ิตชายแขนสั้น ทรง REGULAR FIT
M รอบอก 43 นิ้ว รอบคอ 15.5
L รอบอก 45 นิ้ว รอบคอ 16.5
XL รอบอก 47 นิ้ว รอบคอ 17.5

ราคา 390 บาท

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : . นายเอกลักษณ์ พัชรสิริกุ เลขที่ 2 หมู่ 5
ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

สั่งซื้อได้ที่
Line :

โทร. ..... 086-6700630.......

เสื้อเชิ๊ตชายแขนสั้น ทรง REGULAR FIT
M รอบอก 43 นิ้ว รอบคอ 15.5
L รอบอก 45 นิ้ว รอบคอ 16.5
XL รอบอก 47 นิ้ว รอบคอ 17.5

ราคา 390

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : . นายเอกลักษณ์ พัชรสิริกุ เลขที่ 2 หมู่ 5
ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

เสื้อเชิ๊ตชายแขนสั้น ทรง REGULAR FIT
M รอบอก 43 นิ้ว รอบคอ 15.5
L รอบอก 45 นิ้ว รอบคอ 16.5
XL รอบอก 47 นิ้ว รอบคอ 17.5

ราคา 390 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Line : 

โทร. ..... 086-6700630.......

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : . นายเอกลักษณ์ พัชรสิริกุ เลขที่ 2 หมู่ 5
ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

เสื้อเชิ๊ตชายแขนสั้น ทรง REGULAR FIT
M รอบอก 43 นิ้ว รอบคอ 15.5
L รอบอก 45 นิ้ว รอบคอ 16.5
XL รอบอก 47 นิ้ว รอบคอ 17.5

ราคา 390 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Line :

โทร. ..... 086-6700630.......

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : . นายเอกลักษณ์ พัชรสิริกุ เลขที่ 2 หมู่ 5
ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

เสื้อเชิ๊ตชายแขนสั้น 
ขนาดไซส์ M44นิ้ว L46นิ้ว XL48นิ้ว

ราคา 350 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Line : 

โทร. ..... 086-6700630.......

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : . นายเอกลักษณ์ พัชรสิริกุ เลขที่ 2 หมู่ 5
ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

เสื้อเชิ๊ตชายแขนสั้น 
ขนาดไซส์ M44นิ้ว L46นิ้ว XL48นิ้ว

ราคา 350 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Line : ………………….….....
โทร. ..... 086-6700630.......

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : . นายเอกลักษณ์ พัชรสิริกุ เลขที่ 2 หมู่ 5
ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เสื้อเช๊ิตชายแขนสั้น 
ขนาดไซส์ M44นิ้ว L46นิ้ว XL48นิ้ว

ราคา 350 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Line : ………………….….....
โทร. ..... 086-6700630.......

จ.เชียงราย



สถานที่ตดิต่อ : . นางอาภิชา รุจิโกสิน บ้านเลขที่ 194 หมู่4
ต.แม่เจดีย์  อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

สั่งซื้อได้ที่
โทร. ..... 086-4228951.......

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ :สมุนไพรบ้านตายาย Ban Ta – Yai Herbs
บ้านเลขที่ 8 หมู่  16 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

สั่งซื้อได้ที่
โทร. ..... 081–7657259.......

จ.เชียงราย



ชุดไทยมีให้เลือกหลายแบบ 
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
ชุดแซก เป็นผ้าฝ้ายทอมือและผ้าไหมประดิษฐ์ 
อัดกาวสีไม่ตก ราคา 2,000 บาท
ชุดเด็กไซส์ S-M-L ราคา 190 บาท XL-XXL ราคา 250 บาท

ชุดไทยพ้ืนเมืองประยุกต์

สถานที่ติดต่อ : 113 หมู่ 3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือ   .เชีย ราย  

สั่งซื้อได้ที่
Line : pensri2491
Email : pensrikhochakul@gmail.com
โทร. 097-920-8354, 086-5603871

จ.เชียงราย



น้ าผึ้งสามกษัตริย์ 5 ดาว

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
198 หมู่ 10 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

น้ าผ้ึงเดือนห้า น้ าผึ้งเกสรดอกลิ้นจี่ น้ าผ้ึงเกสรดอกล าไย
น้ าหนักสุทธิ 500 กรัม ราคา ขวดละ 135 บาท 

ปกติ 3 ขวด ราคา 405 บาท  

พิเศษ 389 บาท ฟรีค่าขนส่งทั่วไทย
สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Rattima jaichuen
Website 
:www.thaweechokebees.com
Line : 0974651699
Email 
:farmbee_shop@hotmail.com
โทร. 097-4651699

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อ บ้านหาดบ้าย
ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เสื้อปัดไทลื้อ ราคา 1500 บาท X M L XL
ผ้าร่นไทลื้อ ราคา 2900 บาท
ถุงยาม ราคา 900 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : มาล ีธรรมวงค์
Line : Mary_4588
Email 
:farmbee_shop@hotmail.com
โทร. 098-0015-957 064-
8621-998

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : บจก.มารศรีโปรดักส์
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

น้่ำพริกเลิศรส จำกสุดยอด OTOP เชียงรำย ได้รับกำรรับรองจำกหลำยสถำบัน 
รสชำติอร่อย ถูกปำก รำคำ    ไม่แพง คัดสรรวัตถุดิบอย่ำงดีในกำรผลิต
ทำนคู่กับแคบหมูหรือจิ้มกับผักลวกก็อร่อยไม่แพ้กันจำกเชียงรำย
#น้่ำพริก #น้่ำพริกหนุ่ม #น้่ำพริกตำแดง #น้่ำพริกแมงดำ #น้่ำพริกปลำร้ำ #น้่ำพริกน้่ำปู

ราคา  35 -45 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : โรงงานน้้าพริกแม่
มารศรี
โทร. 081-7841720

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : นำงบัวตอง จับใจนำย                                       
144 ป่าบงหลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แคปหมู
ขนาด : 12.00 X 12.00 X 25.00 เซนติเมตร
น้ าหนัก :100.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงรำย
ราคา 50 บาท

สั่งซื้อได้ที่
โทร. 089 9516271, 053 664119

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : กลุ่มอุบ้านห้วยเอียน
ต. หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เสื้อปัดไทลื้อ ราคา 1500 บาท X M L XL
ผ้าร่นไทลื้อ ราคา 2900 บาท
ถุงยาม ราคา 900 บาท

สั่งซื้อได้
ที่

จ.เชียงราย



ระดับ : Dark Roast (เข้ม) ถุงสีด่ำ
เหมำะส่ำหรับทำนกำแฟเข้ม หอม กลมกล่อม
$ รำคำ ขนำด 250 กรัม 150 บำท
ขนำด 500 กรัม 250 บำท
#ส่งฟรี ----- 5 กิโลกรัม ขึ้นไป

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Doi Mork Coffee กาแฟดอย
หมอก
โทร. 089-266-2850

ระดับ : Medium Roast (กลำง) ถุงสีน้่ำตำล
เหมำะส่ำหรับทำนกำแฟร้อน หอมนุ่ม กลมกล่อม
$ รำคำ ขนำด 250 กรัม 150 บำท
ขนำด 500 กรัม 250 บำท

สถำนที ติดต่อ Doi Mork Coffee กำแฟดอยหมอก
วำว,ี  อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 57180, ประเทศไทย

จ.เชียงราย

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARC7DitFrlKeoilmzSPf8EsUbNoW4_O174_bPGExoHkCKR_NmTJOamWyo-HDSsy9VgTBi-Xni020ZFndib_mP2VR0ls-jGh4n-8UcOaHC-EEydMjwLbb0Wy5KYb_SY7ofRB6zH5w2IPVUnOmbGaz6Yvj-MzMa5wiRFXSQkf6QlpR9LuanK1Qdd2WR5PIaQ9-dTt4GjrvmK2xjQbZgDsNVQVdVywis0LzkKLPBI6RtDI2ABLRTZFQlLFlPtpI-WQWOEz24LV0jmAUaw4k7ebmUIJ8fFhjmEr3Kb7xo58EXIQh5quO6QjcV3St9POZ-Hewe-Qcmsw0n5-jSqUScZuw9glQHw&__tn__=*NK-R


สั่งซื้อได้ที่
Facebook : Akha Ama Coffee
Line: @akhaamacoffee

•✅ สัง่ 1 แพค(500g) แพคละ 379฿ +70฿ ค่าจดัส่งตามจริง
•✅ สัง่ 2 แพคข้ึนไป เพียงแพคละ 379 ฿ (-140฿) ฟรีค่าจดัส่ง
•✅ สัง่ 3 แพคข้ึนไป เพียงแพคละ 359 ฿ (-270฿) ฟรีค่าจดัส่ง

เพรำะปลูกด้วยวิธีออแกร์นิคทั้งกระบวนกำร และปลูกบนยอดเขำที ไร้กำรรบกวนจำก
ภำยนอก สูงกว่ำระดับน้่ำทะเลถึง 1,280 ม. ที ดอยปำงขอน ณ เชียงรำย

จ.เชียงราย

https://l.facebook.com/l.php?u=https://shop.line.me/@akhaamacoffee?fbclid=IwAR0E0KBTuuAPXR2V0gcWUlibG2ZZ-smTZYZHVJzygeSYAVuzppdzCcIlNRY&h=AT2uS2gQukOVINwV1LKx2_XKrlY5lEDAZOQLgvWOAH93nP13U9YlZLmAtuxoPk4p6M19bPkCpwrYpHE_ibXMpxQtWxb7eY5zt0ImqUDXN0Hh23uNc-8Tj3J-yWru7-wR9DjM6PizJsxpm8bWGCFN5nDXtUshKRBey-Urdq75K4dCjS1ouHmQqU8yFN2fSXJfFAq7B9eQ3jRRTjsdfs2s0k_f14vEQ2S6I2D6GaMELmlDgqYBHbE_hYR_O2ocRNlOaoyK4JxOa8gdiQUzHhsNT_wiM4TpgSh0VoBVnIk2Dbp9J0K0KJNazNHO2wYI-4ZQlWGBHghdMn_rgCrw8Yuoysg7NI2YSBVafX5Bg1aI9nJeVB8sYMO8iVVlYpfJUfVUIn9l_SWFh9oImgdvbvzwcBAtQJnHIZ2_lAs4o4lOCuw16T1UYmB0AH_26DnH_m0VexqjI12fRTRkdPsqhEJW5DJhB8SdV_hYYKDnvj4JK6heRjNT5KVRSYJYe-6SxuB4dvhx7ly2UejvgMqnh4lK74ECRN845LUw_MJSinelzNme80TFmseFGyZbKpGOP8rwVlNJ5B22jYp4u-eeOjOyZgAXkOb6lrEd-Vgiqv8I1OJSNtoqMglPv23-buc


ชาโสมอู่หลง

ชาหอมหม่ืนล้ี

วิธีการชง 1. ตักชาปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ 2. น าชาใส่กาชง เติมน้ าร้อนให้เต็มกา                     
3. แช่กากชาและน้ า ทิ้งไว้ 2-3 นาที 4.รินน้ า ใส่แล้ว กากชาสามารถน ามาชงซ้ าได้ 6-7 ครั้ง 

ราคา 280 บาท
ปริมาณ 200 กรัม

888 หมู่1 Mae Salong Nok, 
Mae Fa Luang District, Chiang Rai 57110

โทร. 090-8899922 , 091-9619641
Email: jatuphonthaitea@gmail.com

ประโยชน์ของชาอู่หลง
ช่วยบ่ำรุงร่ำงกำย
ช่วยบ่ำรุงผิวพรรณ ช่วยชะลอควำมชรำ
ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดแข็งตัว หลอดเลือดตีบตัน
ช่วยละลำยไขมัน ท่ำให้ร่ำงกำยเผำผลำญไขมันได้ดีขึ้น
ช่วยป้องกันโรคหัวใจหรือสำเหตุที ท่ำให้เกิดโรคหัวใจ
ช่วยป้องกันโรคเบำหวำนและน้่ำตำลในเลือดสูง
ช่วยดับกลิ นปำก ป้องกันฟันผุ
ช่วยต้ำนอนุมูลอิสระ ซึ งเป็นสำเหตุท่ำให้เกิดโรคมะเร็งต่ำง
ช่วยลดคลอเรสเตอรอล ซึ งเป็นสำเหตุท่ำให้ฮอร์โมนทำงเพศลดลง
ช่วยต้ำนจุลินทรีย์ สำเหตุของโรคอำหำรเป็นพิษ ช่วยท่ำให้ร่ำงกำยแข็งแข็ง

จ.เชียงราย



สถานท่ีติดต่อ : น ้าผ้ึง สมายล ์บี 148 หมู่ท่ี 4 ต  าบลป่าแดด
อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย

ส ัง่ซ ือ้ไดท้ี ่

Facebook : ID line 0896365431

Facebook  น ้ำผึง้ สมำยล ์บี
Line   :   0896365431

Email  :  Smilebee@gmail.com
โทร  089-6365431

จ.เชียงราย



กระเป๋าผ้าปัก

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มพฒันาสตรีเยบ็ปักผ้าพืน้เมือ  
224 ม.5 ต.ทรายขาวอ.พาน  .เชีย ราย 57120

กระเป๋าผ้าปัก ขนาด 12 * 24 นิ้ว 
ราคา 1,800 บาท

***โปรโมชั่น ซื้อ 3 ใบขึ้นไป ใบละ 1,500 บาท
-รูปสับปะรด
-รูปใบไม้
-รูปดอกใหญ่
-รูปช้าง

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : อรวรรณ เสนาวัต
Line : 0815946466

โทร. 0815946466.

จ.เชียงราย



พวงกุญแจปลา (ใหญ)่

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บปักผ้าพ้ืนเมือง 
224 ม.5 ต.ทรายขาวอ.พาน จ.เชียงราย 57120

พวงกุญแจปลาผ้าปัก 
ขนาด 17 ซม.
ราคา 150 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : อรวรรณ เสนาวัต
Line : 0815946466
โทร. 0815946466.

จ.เชียงราย



พวงกุญแจปลา (เล็ก)

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บปักผ้าพ้ืนเมือง 
224 ม.5 ต.ทรายขาวอ.พาน จ.เชียงราย 57120

พวงกุญแจปลาผ้าปัก 
ขนาด 6.5 ซม.
ราคา 59 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : อรวรรณ เสนาวัต
Line : 0815946466
โทร. 0815946466.

จ.เชียงราย



ย่ามผ้าเมือง

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บปักผ้าพื้นเมือง 
224 ม.5 ต.ทรายขาวอ.พาน จ.เชียงราย 57120

ย่ามผ้าเมือง
มี 2 ไซส์ ขนาด 8 ,10 นิ้ว
ราคา 230/250 บาท

สี : กรม เขียว แดง ชมพู

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : อรวรรณ เสนาวัต
Line : 0815946466
โทร. 0815946466.

จ.เชียงราย



รองเท้าผ้าปัก

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บปักผ้าพื้นเมือง 
224 ม.5 ต.ทรายขาวอ.พาน จ.เชียงราย 57120

รองเท้าผ้าปัก
ราคา 159-199 บาท 
(ราคาขึ้นอยู่กับลายปัก)

SIZE S : 9 น้ิว
M : 10 นิ้ว
L : 11 นิ้ว

XL : 12 นิ้ว
สั่งซื้อได้ท่ี
Facebook : อรวรรณ เสนาวัต
Line : 0815946466
โทร. 0815946466.

จ.เชียงราย



สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ
178 ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250

น้ าคาวตอง 100%
ราคา 900 บาท 
น้ าหนัก : 750 ml /1,300 g

***โปรโมชั่น 2 ขวด 1500 บาท ส่งฟรี
*วันนี้ – 31 พฤษภาคม

สั่งซื้อได้ที่
นายศิริชล มะโนวัง
Facebook : สมุนไพรแทนคุณ
Line : 0857151915
โทร. 0857151915

จ.เชียงราย



อั่งเปาหมูเส้นอบกรอบ

สถานที่ติดต่อ : อ่ังเปา (กลุ่มแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์) 
32 ม.7 ต.เ ริญเมือ  อ.พาน  .เชีย ราย 57120

หมูเส้นอบกรอบ
น้ าหนัก : 200/300 g
ราคา 140/220 บาท 
***โปรโมชั่น 10 แถม 1

ค่าจัดส่ง 75 บาท

สั่งซื้อได้ที่
นางจันทร ดวงแก้ว
Line : Tic1048
โทร. 0618015222

จ.เชียงราย



กลว้ย

มว้น

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต าบลสันติสุข 
153 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ผลไม้แปรรูป ตรา บุญนภา
น้ าหนัก : 150 g
ราคา 20 บาท 

สั่งซื้อได้ท่ี
นางสาวบุญนภา วรรณค า
Line : 0800632349
โทร. 0861937707

จ.เชียงราย



ล าไยสีทอง

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต าบลสันติสุข 
153 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ผลไม้แปรรูป ตรา บุญนภา
ล าไยสีทองอบแห้ง 

เม็ดเล็ก น้ าหนัก 500/250 g
ราคา 240/120 บาท 

เม็ดใหญ่ น้ าหนัก 400/200 g
ราคา 240/120 บาท 

สั่งซื้อได้ที่
นางสาวบุญนภา วรรณค า
Line : 0800632349
โทร. 0861937707

จ.เชียงราย



ล าไยเนื้อด า

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต าบลสันติสุข 
153 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ผลไม้แปรรูป ตรา บุญนภา
ล าไยเนื้อด า (ส าหรับท าน้ า)

น้ าหนัก 500 g
ราคา 120 บาท 

***โปรโมชั่น ซื้อ 5 แถม 1

สั่งซื้อได้ที่
นางสาวบุญนภา วรรณค า
Line : 0800632349
โทร. 0861937707

จ.เชียงราย



ล าไยอบแห้ง

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต าบลสันติสุข 
153 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ผลไม้แปรรูป ตรา บุญนภา
ล าไยอบแห้ง
น้ าหนัก 500/1,000 g
ราคา 120/220 บาท 

สั่งซื้อได้ที่
นางสาวบุญนภา วรรณค า
Line : 0800632349
โทร. 0861937707

จ.เชียงราย



แคบปลานิล

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าประมง ต าบลแม่เย็น
82 ม.2 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57120

แคบปลานิล ตรา Nilly
น้ าหนัก 1,000 g
ราคา 250 บาท 

สั่งซื้อได้ที่
นางสาวศรีนวล ตั๋นค า
Line : 0931350337
โทร. 0899507884, 0992425664

จ.เชียงราย



น้ าพริกป่นปลานิล

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าประมง ต าบลแม่เย็น
82 ม.2 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57120

น้ าพริกป่นปลานิล ตรา Nilly
น้ าหนัก 70 g
ราคา 85 บาท 

สั่งซื้อได้ที่
นางสาวศรีนวล ตั๋นค า
Line : 0931350337
โทร. 0899507884, 0992425664

จ.เชียงราย



ไส้อั่วสมุนไพร แปรรูปอาหารแสงดาว

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแปรรูปอาหารแสงดาว 24/1 หมู่2 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ไส้อั วสมุนไพร ขนำด 500 กรัม
บรรจุในถุงสูญญำกำศ
รำคำ แพ็คละ 160 บำท
- ไส้อั วสมุนไพร
- ไส้อั วใบชำยอดน้่ำค้ำง

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : แสงดาว ของฝากเชียงราย
Website : -
Line : Sangdaw113
Email : Sangdaw.mnw@gmail.com
โทร. 081-9560308

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.เชียงราย



น้ าพริกหนุ่ม แปรรูปอาหารแสงดาว

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแปรรูปอาหารแสงดาว 24/1 หมู่2 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

น้ าพริกหนุ่ม ขนาด 200 กรัม
บรรจุในกระปุกพลาสเจอร์ไรซ์
ราคา กระปุกละ 50 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : แสงดาว ของฝากเชยีงราย
Website : -
Line : Sangdaw113
Email : Sangdaw.mnw@gmail.com
โทร. 081-9560308

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.เชียงราย



แหนมตุ๋มจิ๋ว แปรรูปอาหารแสงดาว

สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแปรรูปอาหารแสงดาว 24/1 หมู่2 ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

แหนมตุ๋มจิ๋ว 
บรรจุในกระปุกใส
ขนาด 150 กรัม ราคา 50 บาท
ขนาด 300 กรัม ราคา 100 บาท

สั่งซื้อได้ที่
Facebook : แสงดาว ของฝากเชียงราย
Website : -
Line : Sangdaw113
Email : Sangdaw.mnw@gmail.com
โทร. 081-9560308

ภาพถ่ายผลิตภณัฑ์

จ.เชียงราย



สถานท่ีติดต่อ : 

หจก. บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม 

334 หมู่ 3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

• แยมผลไม้ขนาด 225 กรัม

• บรรจุขวดแก้ว ขนาด 6x6x8.5 ซม.

• ราคาขวดละ 95 บาท

• มีทั้งหมด 6 รส : แยมสตรอเบอร์ร่ี, แยมลิ้นจี่, แยมมัลเบอร์ร่ี, แยม
พลัม, แยมสับปะรด และแยมสามสหายล้านนา

• สั่งซื้อได้ที่ : 

Facebook : Baanmaihorm Home and Farm

Line : @baanmaihorm

โทร. 087-301-5118, 053-771-981

จ.เชียงราย



แหนมซี่โครงหมูอ่อน ตราบ้านแหนม

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านแหนม 257 หมู่ที่ 4
ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แหนมซี่โครงหมูอ่อน ขนาด 200 กรัม 
บรรจุในถุงสุญญากาศ 
ราคา แพ็คละ 60 บาท 
- ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดถูกหลักอนามัย
- ใช้เนื อหมูที่สด สะอาด ปลอดสารเร่งเนื อแดง

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Baannaem
Ig : baan_naem
Line : buttercupy
Email : 
nanchaya.mulalin@gmail.com
โทร. 087-661-9391,  085-
030-3954

จ.เชียงราย



แหนมหมู ตราบ้านแหนม

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านแหนม 257 หมู่ที่ 4
ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แหนมหมู ขนาด 200 กรัม 
บรรจุในถุงสุญญากาศ 
ราคา แพ็คละ 50 บาท 
- ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดถูกหลักอนามัย
- ใช้เนื้อหมูที่สด สะอาด ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Baannaem
Ig : baan_naem
Line : buttercupy
Email : 
nanchaya.mulalin@gmail.com
โทร. 087-661-9391,  085-

จ.เชียงราย



แหนมหมู ตราบ้านแหนม

สถานที่ติดต่อ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านแหนม 257 หมู่ที่ 4
ต าบลจันจว้าใต้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แหนมหมู (แหนมตุ้ม, แหนมหม้อ) ขนาด 300 กรัม 
บรรจุในถุงสุญญากาศ 
ราคา ถุงละ 80 บาท 
- ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดถูกหลักอนามัย
- ใช้เนื้อหมูที่สด สะอาด ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : Baannaem
Ig : baan_naem
Line : buttercupy
Email : 
nanchaya.mulalin@gmail.com
โทร. 087-661-9391,  085-

จ.เชียงราย



สับปะรดอินทรีย์อบแห้ง

สถานที่ติดต่อ : บริษัท เมาน์เท่น พลัซ จ ากัด
127 ม.3 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรา 

สับปะรดอินทรีย์อบแห้ง ขนาด 100 กรัม 
บรรจุในซอง LLDPE อย่างดี  
ราคา ซองละ 60 บาท
-รสธรรมชาติสับปะรดแท้ 
-มาตรฐานการส่งออก
-Organic EU & USDA certified
-โรงงานได้รับมาตรฐาน GMP

สั่งซื้อได้ที่ 
Line : 082-888-2212
Email : mountainplus@gmail.com
โทร. 082-888-2212

จ.เชียงราย



แก้วมังกรอินทรีย์อบแห้ง

สถานที่ติดต่อ : บริษัท เมาน์เท่น พลัซ จ ากัด
127 ม.3 ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรา 

แก้วมังกรอินทรีย์อบแห้ง ขนาด 100 กรัม 
บรรจุในกล่องอย่างดี  
ราคา ซองละ 100 บาท
-รสธรรมชาติแก้วมังกรแท้ 
-มาตรฐานการส่งออก
-Organic EU & USDA certified
-โรงงานได้รับมาตรฐาน GMP

สั่งซื้อได้ที่ 
Line : 082-888-2212
Email : mountainplus@gmail.com
โทร. 082-888-2212

จ.เชียงราย



น ้าพริกหนุ่ม

สถานที่ติดต่อ : บริษัท มารศรี โปรดักส์ จ้ากัด
140 หมู่ 2 ต้าบลป่าตึง อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

น ้าพริกหนุ่มขนาด 90 กรัม

บรรจุในขวดแก้วซีลปิดปากขวด
ราคา กระปุกละ  35 บาท
- น้ าพริกหนุ่มดั้งเดิม
- น้ าพริกหนุ่มปลาร้า
- น้ าพริกหนุ่มน้ าปู
- น้ าพริกหนุ่มกลิ่นแมงดา

ส่ั ซ้ือได้ที่ 
Facebook : น ้าพริก มารศรี
Line : 0817841820
โทร. 053-661232 / 
0817841820

จ.เชียงราย



สบู่น้ ามันธรรมชาติและสมุนไพรไทย little forest

สถานที่ติดต่อ : ลิตเติ้ล ฟอร์เรส กลุ่มท าสบู่ป่าซาง เลขที่ 66 หมู่8
ต.ป่าซาง อ. แม่จัน จ. เชียงราย 

สบู่แผ่นล้างมือ hand soap little 
forest
ขนาด 12 กรัม ราคา หลอด ละ  49
บาท
- กลิ่นเมล่อน
- กลิ่นลาเวนเดอร์

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : littleforestwinter
Website : littleforestwinter.wordpress.com
Line : @fgt5901v
Email : prakaynate@gmail.com
โทร. 0992696642 ,  0868425151

จ.เชียงราย



สบู่น้ ามันธรรมชาติและสมุนไพรไทย little forest

สถานที่ติดต่อ : ลิตเติ้ล ฟอร์เรส กลุ่มท าสบู่ป่าซาง เลขที่ 66 หมู่8
ต.ป่าซาง อ. แม่จัน จ. เชียงราย 

สบู่น้ ามันธรรมชาติและสมุนไพรไทย   
ขนาด 80 กรัม ราคา ก้อนละ  159 บาท
- Detox soap สบู่สูตรดีท็อกซ์ กาแฟคั่ว+ชาโคล
- Greentea soap สบู่สูตรชาเขียวข้าวไทย
- Cocoon soap สบู่สูตรรังไหม
- Whisky honey soap สบู่สูตรวิสกี้ฮันนี่ เหล้าท้องถิ่น+น้ าผึ้งและ 

ทานาคา

สั่งซื้อได้ที่ 
Facebook : littleforestwinter
Website : littleforestwinter.wordpress.com
Line : @fgt5901v
Email : prakaynate@gmail.com
โทร. 0992696642 ,  0868425151

จ.เชียงราย



กระเป๋าผ้ามันตราเม

สถานที่ติดต่อ : ร้านมันตราเม 139/1-2หมูท่ี่9 ต.รอบเวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าผ้า ผลิตจากผ้าทอ น ามาต่อชิ้น ใช้บรรจุ
สิ่งของ สามารถห้ิวและสะพายเป็นเป้ได้
ขนาด 13×16.5นิ้ว นน.700กรัม
ราคา 1,800.-
ราคาพิเศษ 1,500.-ฟรีค่าส่งทั่วไทย

สั่งซื้อได้ที่
fb.กระเป๋าผ้า by montame
line:my jantana
Email:all.jantana@gmail.com
โทร 088-2523759 053-718491

จ.เชียงราย


