
    สารสกัดก าจัดแมลง  
สารสกัดหางไหล 

 
ขนาด 1 ลติร ราคา 400  บาท 

ชีวภัณฑ์  
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

เชื้อราบิวเวอเรีย  ชนิดสด             

ผงหางไหลแห้ง   

เชื้อราก าจัดแมลง  

รากหางไหลสด   
ราคา 250 บาท / กิโลกรัม 

ราคา  50 บาท / ถงุ   ขนาด  

เชื้อราบิวเวอเรีย  ชนิดแหง้ (รูปเม็ด)   

ราคา  100 บาท / ถุง  ขนาด 

เชื้อราบิวเวอเรีย  (รูปผง)   ขนาด 

ราคา  100 บาท / ถุง  ขนาด 

เชื้อราป้องกันก าจัดโรคพืช 

เชื้อราไตรโคเดอรม์า ชนิดสด           

ราคา  50 บาท / ถงุ  ขนาด 

ราคา  100 บาท / ถุง  ขนาด  500  กรัม          

ราคา  200 บาท / ถุง  ขนาด 1 กิโลกรัม 

เชื้อราไตรโคเดอรม์า ชนิดเม็ดแห้ง 



พืชผัก 
  * มะเขือเทศกินสด (เชอรี่) 

 

ผลผลิต 

มะม่วง 

เห็ดแครง สด  

ผลไม้ตามฤดูกาล 

ราคา 10 บาท / ถงุ     ราคา 50 บาท / กิโลกรัม 

ราคา  50 บาท / ถงุ   ขนาด  

ล าไย 

ราคา  100 บาท / ถุง  ขนาด 

มะเกี๋ยง 

ราคา  100 บาท / ถุง  ขนาด 

พืชไร่ 

ถั่วเหลือง 

ราคา  50 บาท / ถงุ  ขนาด 

ราคา  100 บาท / ถุง  ขนาด  500  กรัม          

ราคา  200 บาท / ถุง  ขนาด 1 กิโลกรัม 

ข้าว 

ราคา 200 บาท / กิโลกรัม 



           กิ่งพันธุ์ / เมล็ดพันธุ์ / ต้นพันธุ์ 
 

  - ต้นหางไหล ราคา 15 บาท / ต้น 
       (100 ต้นขึ้นไป ต้นละ 12 บาท) 

พันธุ์กรรมพืช 

มะม่วง 

มันส าปะหลัง  (พันธ์ุระยอง) 
 ราคา 2 บาท / กิ่ง 

กิ่งพันธุ์ / ต้นพันธุ์ 

ราคา  30 - 50 บาท / ต้น 

ล าไย 

ข้าวเหนียวธัญศิริน   ราคา 25 บาท / กิโลกรัม   

ข้าวหอมลา้นนา  ราคา 25 บาท / กิโลกรัม  

พืชผัก ได้แก่  แตงกวา ฝกัทอง มะเขือเทศ 

มะเขือพวงไร้หนาม ผกัโขม ผักบุ้งจีน มะเขือ

เปราะ  ถั่วไร้ค้าง ถั่วฝักยาว มะเขือยาว 

มะเขือเทศ ฯลฯ  

ต้นเชียงดา  ราคา 30 - 50 บาท / ต้น 

เมล็ดพันธุ์ 

ราคา  50 บาท ขึ้นไป 

ราคา  50 บาท ขึ้นไป 

ราคา  50 - 100 บาท  

มะนาว ส้มโอ 

ไม้ดอกไม้ประดับ 



เต้าเจี้ยว ขนาด ? มล. 
ราคา 35  บาท / ขวด 
ราคา 410   บาท / โหล 

ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ข้าวจ้าวหอมล้านนา  ขนาด 1 กิโลกรัม          
ราคา  65 บาท / แพค   

ซีอิ้ว ขนาด ? มล. 
ราคา 30  บาท / ขวด 
ราคา 350   บาท / โหล 

ข้าวกล้องงอก ขนาด 1 กิโลกรัม          
ราคา  60 บาท / แพค 

ชาเชียวดา แคปซูล 
 ราคา  200 บาท / ขวด ( 100  เม็ด) 

ชาเชียงดา  
 ราคา  120 บาท / ถุง  ( 20 ซอง)  

เห็ดแครงแห้ง 
ราคา 35  บาท / กล่อง 

ข้าวอายุวัฒนะ 3 สี  ขนาด 1 กิโลกรัม          
ราคา  65 บาท / แพค   

ข้าวกล้องหอมมะลิ ขนาด 1 กิโลกรัม          
ราคา  50 บาท / แพค   



ไวน์ขาว (ไวน์หวาน)  ขนาด 750 CC.  
 

ราคา  250  บาท/ ขวด 
 

ราคา  2,880  บาท/ โหล 

ผลิตภัณฑเ์ครือ่งดื่ม 
ไวน์ผลไม้ และน้ าผลไม้ 

น้ าผลไม้(เข้มข้น)  ขนาด 500 CC.  
ราคา  40  บาท/ ขวด 

 
ราคา  470  บาท/ โหล 

ไวน์แดง (ไวน์กึ่งหวาน) 750 CC.  
ราคา  270  บาท/ ขวด 
ราคา  3,120  บาท/ โหล 

น้ าผลไม้(พร้อมดื่ม)  ขนาด 300 CC.  
ราคา  30  บาท/ ขวด 

 
ราคา  350  บาท/ โหล 

 
ราคา  100  บาท/ Pack 

น ำ้มะม่วง น ำ้มะเกีย๋ง  น ำ้หม่อน  


