
กระเช้าของขวัญ 
ของที่ระลึก

ในเทศกาลปีใหม่ 
2563 



รหัสสินค้า กจ01 
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 750 บาท
1 ชาเห็ดหลินจือ บรรจุ 20 ซอง(คละรส)
2 หลินจืออบแห้ง(ขนาดเล็ก) 1 ถุง
3 หลินจืออบแห้ง(ขนาดปกติ) 1 ถุง
4 หลินจือแบบแคปซูล 2 กระปุก

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า กจ02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 700 บาท
1 ชาเห็ดหลินจือ บรรจุ 20 ซอง(คละรส)
2 หลินจืออบแห้ง(ขนาดเลก็) 2 ถุง
3 หลินจือแบบแคปซูล 2 กระปุก

จ.กาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า กจ03 กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 750 บาท
1 ข้าวไรซ์เบอรี่  จ านวน 1 ชิ้น
2 งาด า   จ านวน 1 ช้ิน
3 น้ าผึ้ง   จ านวน 1 ชิ้น
4 ชาใบหม่อน  จ านวน 1 ชิ้น
5 ผ้าขาวม้า   จ านวน 1 ชิ้น
6 ซองเอนกประสงค์ จ านวน 1 ชิ้น
7 กระเป๋าพกพาเล็ก  จ านวน 1 ชิ้น

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า กจ04

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 700 บาท
1 กระเป๋าเอนกประสงค์ จ านวน 1 ชิ้น
2 ผ้าขาวม้า จ านวน 1 ชิ้น
3 ทิชชูกล่องใหญ่ จ านวน 1 ชิ้น
4 ชุดข้าวไรซ์เบอรี่ จ านวน 1 ชิ้น
5 ทิชชูพกพา จ านวน 1 ชิ้น

จ.กาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่
ก าแพงเพชร



รหัสสินค้า กพ01 
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ประกอบด้วย 
1 กระเช้าหวาย
2 ข้าวซ้อมมือ 1 กิโลกรัม 
3 มะนาวในน้าผึ้ง 1 กระปุก 
4 ทองม้วน 1 ถุง,
5 กล้วยกวนอัญชลี 1 กล่อง
6 ขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ 1 ถุง
7 กล้วยไข่อบแดด 1 กล่อง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า กพ02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ประกอบด้วย 
1. ข้าวซ้อมมือ 1 กิโลกรัม
2. ข้าวทับทิมชุมแพ 1 กิโลกรัม,
3. มะนาวในน้าผึ้ง 1 กระปุก
4. กล้วยกวนอัญชลี 1 กล่อง,
5. ขนมข้าวไรซ์เบอร์รีอ่บกรอบ 3 ถุง 
6. ทองม้วน 1 ถุง 
7. เฉาก๊วยผงชากังราว 1 กล่อง 
8. กล้วยไข่อบแดด 1 กล่อง 
9. กระเช้าหวาย

จ.ก าแพงเพชร

จ.ก าแพงเพชร

ราคา 500 บาท

ราคา 1,000 บาท
กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า กพ03 
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ประกอบด้วย 
1 ข้าวซ้อมมือ 1 กิโลกรัม
2 ข้าวมะลิด าหนองคาย 1 กิโลกรัม
3 ขนมข้าวไรซเ์บอร์รี่อบกรอบ 3 ถุง 
4 กล่องเอนกประสงค์ 1 กล่อง
5 กาแฟนิลกาฬ 1 กล่อง 
6 น้าพริกกล้วยไข่ 1 กระปุก 
7 กล้วยกวนอัญชลี 1 กล่อง 
8 มะนาวในน้าผึ้ง 1 กระปุก 
9 เฉาก๊วยผงชากังราว 1 กล่อง 
10 กล้วยไข่อบแดด 1 กล่อง
11ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติตัดเสือ้1ตวั 1 ผืน

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า กพ04

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

6 กาแฟนิลกาฬ 1 กล่อง  
7 ผ้าทอมือตัดเสื้อ 1 ตัว 1 ผืน
8 กล่องเอนกประสงค์ 1 กล่อง 
9 กล้วยกวนอัญชลี 1 กล่อง  
10 น้าพริกกล้วยไข่ 1 กระปุก
11 ข้าวเกรียบกล้วยไข่ 1 ถุง 
12 มะนาวในน้าผึ้ง 1 กระปุก 
13 กล้วยไข่อบแดด 1 กล่อง     14 ทองม้วน 1 ถุง

จ.ก าแพงเพชร

ราคา 1,500 บาท

ราคา 2,000 บาท
จ.ก าแพงเพชร1 ข้าวซ้อมมือ 1 กิโลกรัม 

2 ข้าวมะลิด้าหนองคาย 1 กิโลกรัม 
3 ข้าวทับทิมชุมแพ 1 กิโลกรัม
4 เฉาก๊วยผงชากังราว 1 กล่อง
5 ขนมข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ 3 ถุง 

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า ขก01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ประกอบด้วย 
1 ผ้าขาวม้า  2 ผืน 
2 มะม่วงแช่อิ่ม 2 ถุง                
3 ถั่วเคลือบ  2 ถุง 
4 กล้วยฉาบ  2 ถุง                   
5 ปลาร้าบอง  2 กระปุก            
6 กระเป๋าเป้ 1 ใบ                   
7 กระเช้า 1 ใบ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ขก02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

จ.ขอนแก่น

จ.ขอนแก่น

ราคา 1,250 บาท

1 หมูฝอยโรยหอมเจียว
2 กุนเชียงมันน้อย
3 หมูทุบน้ าผึ้ง
4 หมูหยอง 5 หมูแผ่น
6 หมูแท่งอบกรอบ 7 หมูแดดเดียว
8 ปลาหยอง 9 หมูหวาน
10 กุนเชียงปลา  11 ขนมถั่ว 3 ถุง
12  กระเช้า

ราคา 1,990 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า จบ01กระเช้าของขวัญปีใหม่

ประกอบด้วย 
1 แคร็กเกอร์ทเุรียน 1 กระปุก
2 พริกไทยขาว บ้านน้ าใส 1 กระปุก 
3 ทีบ่ดพริกไทยสเตนเลส 1 ชิ้น
4 แชมพสูมุนไพรมะกรูดอัญชัน 1 ขวด
5 กาแฟหมอนทองกระวาน 1 กล่อง
6 ตังเมกรอบน้ าตาลอ้อย 1 กระปุก
7 กล่องใส่ทิชชูเสื่อจันทบูร 1 ชิ้น
8 ถ่านมังคุดดับกลิ่น 1 กล่อง
9 ชาสมุนไพร 1 กะปุก

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า จบ02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

1 แคร็กเกอร์ทุเรียน 1 กระปุก
2 พริกไทยด า 1 กระปุก 
3 กาแฟหมอนทองกระวาน 1 กล่อง
4 แชมพูสมุนไพรมะกรูดอัญชัน 1 ขวด
5 น้ าตาลอ้อยหนองบัว 1 กระปุก
6 ตังเมกรอบน้ าตาลอ้อย 1 กระปุก
7 ชาสมุนไพร 1 ถุง

จ.จันทบุรี

จ.จันทบุรี

ราคา 1,200 บาท

ราคา 1,500 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า จบ03กระเช้าของขวัญปีใหม่

1 แคร็กเกอร์ทเุรียน 1 กระปุก
2 พริกไทยขาว 1 กระปุก 
3 ตังเมกรอบน้ าตาลอ้อย 1 กระปุก
4 น้ าตาลอ้อยหนองบัว 1 กระปุก
5 ถ่านมังคุดดับกลิ่น 1 กล่อง
6 ชาสมุนไพร 1 ถุง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.จันทบุรี

ราคา 800 บาท

รหัสสินค้า ฉท01

ราคา 729 บาท
ประกอบด้วย 

1) กระยาสารท 100 กรัม จ านวน 1 กล่อง
2) ข้าวตังหน้ากุ้งกล่องกระดาษ จ านวน 1 กล่อง
3) ข้าวตังหน้างากล่องกระดาษ จ านวน 1 กล่อง
4) ข้าวตังทรงเครื่อง จ านวน 1 กล่อง
5) ข้าวเม่าหม่ี จ านวน 1 กล่อง
6) มะขามแก้วกล่องใหญ่จ านวน 1 กล่อง
7) ล าดวนชาววัง จ านวน 1 กล่อง
8) ฝอยทองกรอบเล็ก จ านวน 1 กล่อง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ฉะเชิงเทรากระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ฉท02

Change for Good

ราคา 1,199 บาท
ประกอบด้วย 

1) กระยาสารทชุดถุงแก้วสูตรดั้งเดิม  จ านวน 1 ห่อ
2) กระยาสารทชุดถุงแก้วสูตรลดน้ าตาลหวานน้อย 1 ห่อ
3) ข้าวตังหน้ากุ้งกล่องใหญ่ จ านวน 1 กล่อง
4) ข้าวตังหน้างากล่องใหญ่ จ านวน 1 กล่อง
5) ข้าวตังทรงเครื่อง จ านวน 1 กล่อง
6) ข้าวเม่าหมี่ จ านวน 1 กล่อง
7) มะขามแก้วกล่องใหญ่จ านวน 1 กล่อง
8) ข้าวตังหน้างากล่องเล็กสูตรลดน้ าตาลหวานน้อย 1 กล่อง
9) ข้าวตังหน้างากล่องเล็กธัญพืชกลมเล็ก  จ านวน 1
กล่อง
10) ล าดวนชาววัง จ านวน 1 กล่อง
11) ฝอยทองกรอบเล็ก จ านวน 1 กล่อง

จ.ฉะเชิงเทรากระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า ฉท03

ราคา 1,299 บาท
ประกอบด้วย 

1) กระยาสารทชุดถุงแก้วสูตรดั้งเดิม จ านวน 1 ห่อ
2) กระยาสารทชุดถุงแก้วสูตรลดน้ าตาลหวานน้อย 1 ห่อ
3) มะขามแก้วกล่องใหญ่จ านวน 1 กล่อง
4) ข้าวตังหน้ากุ้งกล่องกระดาษ จ านวน 1 กล่อง
5) ข้าวตังหน้างากล่องกระดาษ จ านวน 1 กล่อง
6) ข้าวตังหน้าธัญพืชกลมเล็ก จ านวน 1 กล่อง
7) ข้าวตังหน้างาสูตรลดน้ าตาลหวานน้อยกลมเล็ก 1 กล่อง
8) ฝอยทองกรอบเล็ก จ านวน 1 กล่อง
9) ล าดวนชาววัง จ านวน 1 กล่อง
10) ข้าวตังทรงเครื่อง จ านวน 1 กล่อง
11) ข้าวเม่าหม่ี จ านวน 1 กล่อง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

จ.ฉะเชิงเทรากระเช้าของขวัญปีใหม่

Change for Good



รหัสสินค้า ฉท05

ราคา 899 บาท
ประกอบด้วย 

1) มะม่วงแช่อ่ิมเต็มลูกรสเผ็ด ขนาด 180 กรัม  3 ห่อ
2) มะม่วงแช่อ่ิมเต็มลูก ขนาด 180 กรัม จ านวน 3 ห่อ
3) มะม่วงแช่อ่ิม พร้อมพริกเกลือ ขนาด 120 กรัม 5 ห่อ
4) มะม่วงกวนอบแห้ง ขนาด 32 กรัม จ านวน 4 ห่อ
5) มะม่วงเคี้ยวนุ่ม ขนาด 100 กรัม จ านวน 2 ห่อ
6) มะม่วงกวนอบแห้ง ปรุงรส ขนาด 100 กรัม  2 ห่อ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ฉท06

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 1,099 บาท
ประกอบด้วย 

1) ขนมปังชีสเชค ไส้มะม่วง  ขนาด 240 กรัม ตราย่าพูล  
2) ข้าวเม่าหม่ี ขนาด 110 กรัม ตราริน จ านวน 3 ห่อ
3) มะม่วงแช่อ่ิมเต็มลูก ขนาด 180 กรัม ตราวรพร  5 ห่อ
4) ข้าวตังหน้ากุ้งกลมเล็ก ตราริน จ านวน 1 ห่อ
5) กระยาสารท ขนาด 100 กรัม ตราริน จ านวน 1 ห่อ
6) ขนมเปี๊ยะไส้ฝอยทอง ขนาด 200 กรัม ตราแม่บุญมี 
7) ปังเนยสด ขนาด 200 กรัม ตราเอกออยเบเกอรี่  1 ห่อ
8) มะม่วงเคี้ยวนุ่ม ขนาด 100 กรัม ตราเนรัญชลา  1 ห่อ
9) มะม่วงกวนอบแห้ง ขนาด 100 กรัม ตราเนรัญชลา
10) มะม่วงกวนชุบช็อคโกแลต ขนาด 160 กรัม ตรา
เนรัญชลา 

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า ฉท07

ราคา 1,199 บาท
ประกอบด้วย 

1) ข้าวเม่าหมี่ ขนาด 110 กรัม ตราริน จ านวน 3 ห่อ
2) ข้าวตังหน้ากุ้งกลมเล็ก ตราริน จ านวน 1 ห่อ
3) ล าดวนชาววัง ขนาด 165 กรัม ตราริน จ านวน 1 ห่อ
4) มะม่วงกวน ขนาด 200 กรัม ตราเนรัญชลา จ านวน 1 ห่อ
5) ปั้นสิบไส้ปลา ขนาด 200 กรัม ตราคุณย่าพูลจ านวน 1 ห่อ
6) ขนมปังชีสเชค ไส้มะม่วง  ขนาด 240 กรัม ตราย่าพูล  
7) ปังเนยสด ขนาด 200 กรัม ตราเอกออยเบเกอรี่
8) ข้าวตังหน้ากุ้งกล่องกระดาษ ตราริน จ านวน 1 ห่อ
9) ข้าวตังหน้างากล่องกระดาษ ตราริน จ านวน 1 ห่อ
10) มะม่วงแช่อิ่มพร้อมพริกเกลือ ขนาด 120 กรัม ตราวรพร 
11) มะม่วงกวนอบแห้ง ขนาด 100 กรัม ตราวรพร
12) มะม่วงกวนอบแห้ง ปรุงรส ขนาด 100 กรัม ตราวรพ
13) ขนาดเป๊ียะมีตัง รวมรส จ านวน 1 กล่อง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ฉท08

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 2,199 บาท
ประกอบด้วย

1) มะม่วงกวน ขนาด 430 กรัม ตราเนรัญชลา   จ านวน 1 ห่อ
2) ฝอยทองกรอบ ขนาด 150 กรัม ตราริน จ านวน 1 ห่อ
3) มะขามแก้ว ขนาด 350 กรัม ตราริน จ านวน 1 ห่อ
4) ปังเนยสด ขนาด 200 กรัม ตราเอกออยเบเกอรี่
5) ขนมเปี๊ยะไส้ฝอยทอง ขนาด 200 กรัม ตราแม่บุญมี
6) ขนมเปี๊ยะไส้มะม่วง ขนาด 130 กรัม ตราแม่บุญมี
7) กระยาสารทน้ าอ้อยแท้ ขนาด 240 กรัม ตราริน
8) มะม่วงเคี้ยวนุ่ม ขนาด 100 กรัม ตราวรพร จ านวน 1 ห่อ
9) มะม่วงกวนอบแห้ง ปรุงรส ขนาด 100 กรัม ตราวรพร
10) มะม่วงแช่อ่ิมพร้อมพริกเกลือ ขนาด 120 กรัม ตราวรพร 
11) มะม่วงแช่อ่ิมเต็มลูกรสเผ็ด ขนาด 180 กรัม ตราวรพร
12) มะพร้าวอบน้ าผึ้ง ตรา ณัฐรินทร์ จ านวน 1 ห่อ

จ.ฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา

กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า ฉท09

ราคา 2,999 บาท
ประกอบด้วย 

1) ฝอยทองกรอบ ขนาด 150 กรัม ตราริน จ านวน 1 ห่อ
2) ล าดวนชาววัง ขนาด 165 กรัม ตราริน จ านวน 1 ห่อ
3) ข้าวตังหน้ากุ้งกลมเล็ก ตราริน จ านวน 1 ห่อ
4) มะขามแก้ว ขนาด 350 กรัม ตราริน จ านวน 1 ห่อ
5) มะม่วงกวน ขนาด 200 กรัม ตราเนรัญชลา จ านวน 1 ห่อ
6) ปังเนยสด ขนาด 200 กรัม ตราเอกออยเบเกอรี่ จ านวน 1 ห่อ
7) กระยาสารทถุงแก้ว ตราริน จ านวน 1 ห่อ
8) ปลาสลิดพอดีค า ขนาด 100 กรัม จ านวน 3 ซอง
9) ขนมเปี๊ยะไส้มะม่วง ขนาด 130 กรัม ตราแม่บุญมี จ านวน 1 ห่อ
10) มะม่วงเคี้ยวนุ่ม ขนาด 100 กรัม ตราวรพร จ านวน 1 ห่อ
11) หมี่กรอบ 8 ริ้ว 8 รส ตราคุณย่าพูล จ านวน 1 กล่อง
12) มะพร้าวอบน้ าผ้ึง ตรา ณัฐรินทร์ จ านวน 1 ห่อ
13) ขนมเปี๊ยะไส้ฝอยทอง ขนาด 200 กรัม ตราแม่บุญมีจ านวน 1 ห่อ
14) กระยาสารทน้ าอ้อยแท้ ขนาด 240 กรัม ตราริน จ านวน 1 ห่อ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ฉะเชิงเทรากระเช้าของขวัญปีใหม่

ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
สบู่นมแพะขนาดเลก็
สบู่นมแพะขนาดใหญ่

ราคา 500 บาท
ประกอบด้วย

รหสัสนิคา้ ชบ05
จ.ชลบรุี

Healthy Skin

กระเช้าของขวัญปีใหม่



กระเช้าของขวัญปีใหม่

สบูข่ัดผิวสมุนไพร+ถุงใยบวบ
สบูเ่ปลือกมังคุด
สบูม่ะขามนมสด
แชมพสูมุนไพรดอกอัญชัน
โลชั่นขมิ้นว่านหาง

ราคา 725 บาท
ประกอบด้วย

รหสัสนิคา้ ชบ06
จ.ชลบรุี

Healthy Skin

กระเช้าของขวัญปีใหม่ รหสัสนิคา้ ชบ07
จ.ชลบรุี

สบู่ขัดผิวสมุนไพร
สบูเ่ปลือกมังคุด
สบูม่ะขามนมสด
แชมพสูมุนไพรดอกอัญชัน
โลชั่นขมิ้นว่านหางจระเข้

ราคา 400 บาท
ประกอบด้วย

Healthy Skin



สบู่ขัดผิวสมุนไพร
สบูเ่ปลือกมังคุด
สบู่มะขามนมสด
แชมพสูมุนไพร ดอกอัญชัน
โลชั่นขมิ้น+ว่านหางจระเข้

ราคา 410 บาท
ประกอบด้วย

สบูข่ัดผิวสมุนไพร
สบูเ่ปลือกมังคุด
สบู่มะขามนมสด
แชมพสูมุนไพรดอกอัญชัน
โลชั่นขมิ้นว่านหางจระเข้

ราคา 400 บาท
ประกอบด้วย

Healthy Skin

Healthy Skin

รหสัสนิคา้ ชบ08
จ.ชลบรุี

รหสัสนิคา้ ชบ09
จ.ชลบรุี



หมแูผ่น / ทองม้วน (กล่องสีทอง)  
ข้าวเกรียบ
ข้าวตัง
หมูหยอง
ทองม้วนไส้หมหูยอง
หมแูท่ง

ราคา 1,620 บาท
ประกอบด้วย

ราคา 1,780 บาท
ประกอบด้วย

ข้าวแต๋นหน้างา/หมูหยอง/หมูทุบ
หมแูท่ง/หมูสมุนไพร/ข้าวแต๋นเม็ด 
มะม่วง/ข้าวแต๋นหน้ากุ้ง/ข้าวตังหน้า
ธัญพืช/หมูหยองกรอบ/ข้าวเกรียบกุ้ง
หน้าหมูหยอง/ทองม้วนไส้หมูหยอง

รหสัสนิคา้ ชบ10
จ.ชลบรุี

รหสัสนิคา้ ชบ11
จ.ชลบรุี



ข้าวแต๋นหน้างา/หมสูมุนไพร
ทองม้วนไส้หมูหยอง/หมทูุบ
หมหูยอง/ ข้าวตังหน้าธัญพืช
ข้าวเกรียบกุ้งหน้าหมหูยอง

ราคา 1,080 บาท
ประกอบด้วย

ราคา 1,370 บาท
ประกอบด้วย

รหสัสินคา้ ชบ12
จ.ชลบรุี

รหสัสนิคา้ ชบ13
จ.ชลบรุี

หมูแผ่น/ทองม้วน (กล่องสีทอง)  
ข้าวเกรียบ/ข้าวตัง/หมูหยอง/
ทองม้วนไส้หมูหยอง/หมูแท่ง



ข้าวแต๋นหน้างา/หมูหยอง/           
ข้าวแต๋นหน้ากุ้ง/ข้าวตังหน้าธัญพืช/
ข้าวเกรียบกุ้งหน้าหมูหยอง

ราคา 930 บาท
ประกอบด้วย

รหสัสนิคา้ ชบ14
จ.ชลบรุี

รหสัสนิคา้ ชบ15
จ.ชลบรุี

หมูหยอง/หมูแท่ง/ทองม้วนชุดสุขภาพ

ราคา 880 บาท
ประกอบด้วย



ข้าวหอมมะลิ 2 ถุง/
ข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่

ราคา 400 บาท
ประกอบด้วย

รหสัสนิคา้ ชบ16
จ.ชลบรุี

ราคา 510 บาท
ประกอบด้วย

รหสัสนิคา้ ชบ17
จ.ชลบรุี

หมูหยองกรอบ/ข้าวตังหน้าธัญพืช/ 
ข้าวแต๋นหน้ากุ้ง/ข้าวเกรียบกุ้ง         
หน้าหมูหยอง



สบู่ขัดผิวสมุนไพร
สบูเ่ปลือกมังคุด
สบูม่ะขามนมสด
แชมพสูมุนไพรดอกอัญชัน
โลชั่นขมิ้นว่านหางจระเข้

ราคา 430 บาท
ประกอบด้วย

Healthy Skin

รหสัสนิคา้ ชบ19
จ.ชลบรุี

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ชพ03

Change for Good

จ.ชุมพร

ราคา 3,000 บาท
ประกอบด้วย 

1. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (1,040g) จ านวน  5 ชิ้น
2. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (520g) จ านวน 7 ชิ้น

Change for Good



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ชพ04

Change for Good

ราคา 2,260 บาท
ประกอบด้วย 
1. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (1,040g) จ านวน  4 ชิ้น
2. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (520g) จ านวน 4 ชิ้น

จ.ชุมพรกระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า ชพ05

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ชุมพร

ราคา 2,060 บาท
ประกอบด้วย 

1. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (1,040g) จ านวน  2 ชิ้น
2. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (520g) จ านวน 6 ช้ิน

กระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ชพ06

Change for Good

ราคา 1,860 บาท
น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (520g)

จ านวน 8 ช้ิน

จ.ชุมพรกระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า ชพ07

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ชุมพร

ราคา 1,750 บาท
ประกอบด้วย 

1. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (เล็ก) จ านวน  8 ชิ้น
2. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (520g) จ านวน 2 ชิ้น

กระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ชพ08

Change for Good

ราคา 960 บาท
น้ าผึ้งมาบอ ามฤต (1040g) 

จ านวน 2 ชิ้น

จ.ชุมพรกระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า ชพ09

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ชุมพร

ราคา 760 บาท
น้ าผ้ึงมาบอ ามฤต (520g) 

จ านวน 2 ชิ้น

กระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ชพ10

Change for Good

ราคา 1,500 บาท
น้ าผ้ึงมาบอ ามฤต (520g) 

จ านวน 6 ชิ้น

จ.ชุมพรกระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ชร02

Change for Good

จ.เชียงราย

1. น้ าผึ้งดอกล าไยจุก 350 กรัม 1 ขวด
2. น้ าผึ้งดอกไม้เบญจพรรณ 

300 กรัม 1 ขวด
3. สบู่น้ าผึ้ง 1 ก้อน
4. สบู่เหลว 1 ขวด
5. ขี้ผึ้งเสลดพังพอน 1 ขวด
6. มะม่วงอบน้ าผึ้ง 250 กรัม 1 แพต็

ราคา 595 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า ตง03

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. ตรัง

ราคา 500 บาท
ประกอบด้วย

๑) น้ าย่านางเข้มข้น จ านวน ๑ ชิ้น
๒) น้ าย่านางพร้อมดื่ม    จ านวน ๑ ชิ้น
๓) ชาย่านาง     จ านวน ๑ ชิ้น
๔) สเปรย์พ่นย่านาง     จ านวน ๑ ชิ้น
๕) น้ ามันเขียวย่านาง  จ านวน ๑ ชิ้น

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ตง04

Change for Good

จ. ตรัง
ราคา 1,280 บาท

ประกอบด้วย
๑) นกคุ้มไม้เทพทาโร  จ านวน  ๒ ชิ้น
๒) สเปรย์ฉีดไล่ยุง      จ านวน ๑  ชิ้น
๓) น้ ามันเทพทาโร       จ านวน ๑ ชิ้น
๔) พิมเสนไม้เทพทาโร   จ านวน ๑ ชิ้น
๕) น้ ามันนวดเทพทาโร  จ านวน ๑ ชิ้น
๖) พวงกุญแจพะยูนไม้เทพทาโร  จ านวน ๔ ชิ้น
๗) ห่อไม้สมุนไพรไม้เทพทาโร  จ านวน ๕ ชิ้น

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า ตง05

Change for Good

จ. ตรัง
ราคา 1,060 บาท

ประกอบด้วย
๑) น้ ามันมะพร้าว  จ านวน  ๑  ชิ้น
๒) เมี่ยงค าชุดเซ็ท จ านวน ๑   ชิ้น
๓) มังคุดกวน       จ านวน ๑ ชิ้น
๔) ส้มแขก (ชา)    จ านวน ๑ ชิ้น
๕) ชารางจืด  จ านวน ๑ ชิ้น
๖) น้ าผ้ึงป่า  จ านวน ๑ ชิ้น
๗) ธเนศพล จ านวน ๑ ชิ้น
๘) ชุดเซ็ทข้าวย า  จ านวน ๑ ชิ้น
๙) แยมส้มซ่า จ านวน ๑ ชิ้น

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ตง06

Change for Good

จ. ตรัง
ราคา 880 บาท

ประกอบด้วย
๑) ชุดเซ็ตข้าวย าทางเลือก  จ านวน  ๑  ช้ิน

๒) น้ าข้าวย าทางเลือก    จ านวน ๑   ชิ้น
๓) น้ าจ้ิมซีฟู้ด       จ านวน ๑ ช้ิน
๔) เต้าเจ้ียวแม่ปราณี    จ านวน ๑ ช้ิน
๕) เครื่องแกงบ้านสุดา  จ านวน ๑ ช้ิน
๖) ข้าวเกรียบกรอืโป ะ จ านวน ๑ ช้ิน
๗) กะปิลิบง จ านวน ๑ ช้ิน
๘) ลูกหยีเมืองตรัง  จ านวน ๑ ช้ิน

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า ตร01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,500 บาท
ประกอบด้วย
1. เม็ดมะม่วงจัมโบ้    2. ขนมปังกระเทียมกล่อง
3. สละลอยแก้วชนิดกล่อง
4. น้ าปลา 3 กระต่าย 5 น้ ามังคุด
6 จารุลักษณ์น้ ามันเหลืองใหญ่
7 สบู่กาแฟชะมด 8 กะปลิุงแดง
9 น้ าตะลิงปลิง   
10 ดอกบัวน้ ามันเหลืองใหญ่
11 ผลิตภัณฑ์ ผลไม้อบกรอบ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ตราด

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ตร02

Change for Good

จ.ตราด

ราคา 915 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่

1. ตรีผลาขวดใหญ่
2. ขนมปังกระเทียมกล่อง
3. สละลอยแก้วชนิดขวด
4. สละกวนกล่อง
5. น้ าปลา 3 กระต่าย
6. ทุเรียนอบกรอบ
7. น้ าตะลิงปลิง



รหัสสินค้า ตก02กระเช้าของขวัญปีใหม่

1 ครกหิน ขนาด 3 นิ้ว 1 อัน 
2 กระยาสารท 1 กล่อง
3 ส้มลิ้ม(มะม่วงกวน) 1 กล่อง 
4 ถั่วสมุนไพร 2 กล่อง
5 มะพร้าวน้ าหอมกวน 1 กล่อง 
6 กระท้อนกวน 1 กล่อง   7 กล้วยกวน 1 กล่อง 
8 เมล็ดมะม่วงหินมพาน 2 กล่อง
9 สมุดบันทึกจากเสื่อกก 2 เล่ม 
10 ข้าวไรท์เบอร์รี่ 2 แพค็
11 ขนมกลีบล าดวน 1 กล่อง 
12 แชมพอูัญชันมะกรูด จานวน 2 ชวด

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. ตาก
ราคา 2,859 บาท

รหัสสินค้า ตก04กระเช้าของขวัญปีใหม่

1 กล้วยตาก 1 กล่อง 
2 น้ าพริกกุ้งหรือมะม่วงเส้น 1 ชิ้น
3 กาละแม 1 กล่อง 
4 เมี่ยงสมุนไพร  1 แพค็
5 ผลไมก้วน 3 ถุง (มะพร้าวน้ าหอมกวน/

กระท้อนกวน/มะม่วงกวน) 
6 ข้าวพอง 1 ขวด 
7 ข้าวไรท์เบอร์รี่ (0.5 กก.) 1 แพค็

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. ตากราคา 500 บาท



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ตก05

Change for Good

1 กล้วยตาก 1 กล่อง
2 ผลไม้กวน 2 ถุง 
3 กาละแม 1 กล่อง 
4 แปะหล่อ 1 ถุง
5 เมี่ยงสมุนไพร 1 แพค็
6 ข้าวพอง 1 ขวด
7 ข้าวไรท์เบอร์รี่ (0.5 กก.) 1 แพค็

จ.ตาก

ราคา 300 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าของขวัญปีใหม่

1 ผ้าพันคอย้อมคราม 
2 ผ้าขาวม้า (4 ผืน)
3 กล้วยทอดเบรกแตก
4 กล้วยฉาบหอมทอง (2 ถุง)
5 ตะกร้าพลาสติก

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

จ. นครพนม
ราคา 805 บาท

รหัสสินค้า นพ01

Change for Good



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า นพ02

Change for Good

1 ผ้าคลุมไหล่ย้อมไม้มงคล
2 ผ้าคลุมไหลย้อมคราม
3 กล่องสานเอนกประสงค์
4 กระเป๋าผ้าทอ
5 พวงกุญแจปลา (2 ชิ้น)
6 ตะกร้าไม้ไผ่

ราคา 1,170 บาท
จ.นครพนมกระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า นพ03กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 700 บาท
1 สบูถ่ังเช่า
2 สบูก่ราวเครือขาว
3 สบู่สครับกาแฟ
4 สบูเ่หลวถังเช่า
5 สบูเ่หลวเห็ดเยื่อไผ่
6 น้ ามันมะพร้าวสกัดบริสุทธิ์ 100%

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.นครพนม



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า นม01

Change for Good

ราคา 1,939 บาท

จ. นครราชสีมากระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า นม02
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,099 บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.นครราชสีมา



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.นครศรีธรรมราช
รหัสสินค้า นศ01

1.ลูกเดือยอบกรอบซองกระดาษ
ขนาด 100 กรัม 4 ซอง

2.ขนมขี้มอด 3 ห่อ
3. ลูกเดือยกระปุก 100 กรัม

ฝาคลิป 2 กระปุก

ราคา 590 บาท
ประกอบด้วย

กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า นว01
จ.นครสวรรค์

ชุดสมุนไพรปีใหม่

ราคา 2,600 บาท 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

กระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า นว03

Change for Good

ราคา 1,000 บาท
1. ขนมส้มมงคล
2. เปี๊ยะทุเรียนไข่เค็ม
3. เปี๊ยะถั่วไข่เค็มเต็มใบ
4. เปี๊ยะคัสตาร์ดไขเ่ค็มลาวา
5. เปี๊ยะรวมไส้ไข่เค็ม ถั่ว เผือก 

ชาเขียว ฟักมันม่วง

จ. นครสวรรค์ กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า นธ01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 650 บาท
ประกอบด้วย 
1 ข้าวเกรียบปลา (Bifish) รสดังเดิม
2 ข้าวเกรียบปลา (Bifish) รสสไปซ่ี 
3 ทองม้วน
4 มังคุดกวน
5 เงาะกวน
6 ลูกหยี่
7 ข้าวหอมกระดังงา

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.นราธิวาส



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า นธ02

Change for Good

ราคา 1,200 บาท
ประกอบด้วย 

1 แชมพูมะกรูด
2 น้ าผึ้งชันโรง
3 ส้มแขกสามรส
4 ชาส้มแขก
5 สบู่มังคุดผสมน้ าผึ้ง
6 ส้มแขกกวน
7 ขนมทองพับ ทองม้วน

จ.นราธิวาส
กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า นน01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

1 คุกกี้ถั่ว    2 ตะกร้าหวาย
3 ข้าวแต๋นแม่อุไรวรรณ
4 เห็ดสวรรค์ปลาซิว  5 ฟันฟินต้มย า
6 ฟันฟินชีส 7 สาหร่ายแผ่น
8 มะไฟซองเล็ก   9 ข้าวซี่ไม่อุไรวรรณ 
10 หม่อนหยีซอง 11 น้ าหม่อนสกัด
12 น้ าผึ้งลุงแป๋ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.น่าน



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า นน02

Change for Good

1 ถาดหญ้าสามเหลี่ยม
2 คุกกี้ถั่ว
3 ข้าวกล้อง
4 ชาใบมะรุม
5 ชากระชายด า
6 มะไฟจีนซอง
7 หม่อนหยีซอง
8 น้ าหม่อนพระต าหนัก

จ.น่านกระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า บก01กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.บึงกาฬ
ราคา 790 บาท
1. น้ าพริกปลาช่อน
2. ปลาร้าบองสุกกลิ่นแมลงดา
3. ข้าวฮาง
4. ยาหม่องสมุนไพร
5. สบู่สมุนไพร
6. ตุ๊กตาพวงกุญแจ
7. ผ้าพันคอ



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า บก02

Change for Good

ราคา 1,350 บาท
1. ผ้าถุง
2. ปลาร้าบองสุกกลิ่นแมลงดา
3. ข้าวกล้อง
4. เข้มขัดหนังวัวแท้
5. กระเป๋าพวงกุญแจหนังวันแท้
6. สบู่บัวริมบึง
7. ยาหม่องสมุนไพร

จ.บึงกาฬ
กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า บร01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 550 บาท
ประกอบด้วย 
1 กุ้งจ่อมผัด  2  กระปุก
2 กระยาสารท 2  ห่อ
3 ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ 1 กก.
4 ไขเ่ค็มภูเขาไฟ 1 แพค็
5 ข้าวแต๋น (ข้าวภูเขาไฟ) 1 ห่อ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.บุรีรัมย์



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า บร02

Change for Good

ราคา 699 บาท
ประกอบด้วย 
1 ผ้าขาวม้า  1 ผืน
2 กระเป๋าตุง 1 ชิ้น
3 กระเป๋าโทรศัพท์ 1 ชิ้น
4 ผ้าพันคอ 2 ผืน

จ.บุรีรัมย์กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าเพื่อสุขภาพ 
ราคา 1,990   บาท

รหัสสินค้า ปท02
จ.ปทุมธานี

น้้ามัลเบอร์รี่เข้มข้น  จ้านวน 2  ชิ้น

น้้ามัลเบอร์รี่สลัด     จ้านวน 9  ชิ้น

น้้ามัลเบอร์รี้พร้อมด่ืม จ้านวน 8 ชิ้น

มัลเบอร์รี่แช่น้้าผ้ึง    จ้านวน 1 ชิ้น

ชาใบหม่อม            จ้านวน 1 ชิ้น

กระเช้าหวาย 22”

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

Change for Good



น้้ามัลเบอร์รี่เข้มข้น  จ้านวน  1  ชิ้น

น้้ามัลเบอร์รี่สลัด     จ้านวน  8  ชิ้น

น้้ามัลเบอร์รี้พร้อมด่ืม จ้านวน  5  ชิ้น

มัลเบอร์รี่แช่น้้าผ้ึง    จ้านวน   1  ชิ้น

ชาใบหม่อม            จ้านวน   1  ชิ้น

กระเช้าหวาย 18”

ราคา 1,๕๐0   บาท
กระเช้า  ไทย # 2

รหัสสินค้า ปท03
จ.ปทุมธานี

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

Change for Good

รหัสสินค้า ปข01กระเช้าของขวัญปีใหม่

1 น้ าว่านหางจระเข้ 
2 มะพร้าวเคลือบช็อกโกแลต            
3 กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์  
4 ปลาจิ้งจั้งสามรส 
5 เค้กไส้กีวี         
6 มะพร้าวอบกรอบ 
7 เค้กไส้มะม่วง 
8 ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด          
9 น้ าว่านหางจระเข้ผสมแมงลัก 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 700 บาท



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ปข02

Change for Good

1 เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมน้ าองุ่นขาว
2 เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมน้ าลิ้นจี่
3 น้ าเม็ดแมงลักผสมน้ าผึ้งมะนาว
4 สับปะรดหอมสีทอง
5 สับปะรดหยี่
6 ชีคเชคไส้สับปะรด

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,200 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า ปจ01
จ.ปราจีนบุรีผ้าขาวม้า

คุ๊กกีธ้ัญพืช
คุก๊ก๊ี
น้้าพริกมะม่วงสด
น้้าพริกเผากุ้ง
กระท้อนหยี
น้้าหมากเม่า 3 ขวด       
ขนมเปี๊ยะ 2 กล่อง
มะดันแช่อิ่มอบแห้ง
ชาดาวอินคา
เปลือกกระท้อน
เปลือกดาวอินคา
ชามะตูม

ราคา 
1,500 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good



รหัสสินค้า อย01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,690 บาท
1 เครื่องดื่มรังนกอารียา
2 ข้าวแต๋นน้ าแตงโม
3 ข้าว กข 43
4 น้ าผัดไทย
5 สารสกัดจากดอกดาวเรือง
6 กาแฟ 3 in 1 เอทีไทยคอฟฟี่  
7 ขนมหน้าปลาแห้ง
8 กระยาสารท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า อย02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 1,600 บาท
ประกอบด้วย 
1 เครื่องดื่มรังนกอารียา 1 ชิ้น
2 ขิงดอง 1 ชิ้น 
3 ข้าวกล้องสามสี 1 ชิ้น 
4 ขนมข้าวตัง 4 ชิ้น
5 กระเทียมโทนดอง 1 ชิ้น 
6 กาแฟ 3 in 1 เอทีไทยคอฟฟี่ 1 ชิ้น

จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา
กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า พง01กระเช้าของขวัญปีใหม่
ราคา 1,050 บาท
1 ขนมเต้าส้อไส้หวานไข่เค็ม
2 ขนมเต้าส้อไข่เค็ม
3 ขนมเต้าส้อไส้ทุเรียน
4 ข้าวไร่ดอกข่า
5 น้ าตาลลูกชก
6 ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบรสธรรมชาติ
7 ขิงผงส าเร็จรูป
8 น้ าพริกกุ้งเสียบ
9 น้ าพริกปลาเค็ม

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า พง02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 965 บาท
ประกอบด้วย 
1 ข้าวไร่ดอกข่า
2 ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ
3 ลูกจันทน์สามรส
4 กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรส
5 ขิงผงส าเร็จรูป
6 น้ าตาลลูกชก

จ.พังงา

จ.พังงากระเช้าของขวัญปีใหม่



ราคา 805 บาท
ประกอบด้วย
1) ผลิตภณัฑข์า้วสงัขห์ยด ขนาด  1 กก. ราคา  85 บาท
2) ผลิตภณัฑก์าแฟด าผสมขา้วสงัขห์ยด ออรแ์กนิกส์ จ  านวน  2  ชิน้   ราคา 300 บาท
3) ผลิตภณัฑข์า้วตอกแผ่นสงัขห์ยด  จ านวน  2  ชิน้                    ราคา   80 บาท
4) ผลิตภณัฑข์า้วกลอ้ง “ตอ้งตา”    จ านวน  2 ชิน้                       ราคา   70 บาท
5) ผลิตภณัฑข์า้วสงัขห์ยดอบกรอบ รสอลัมอนชอคโกแลต          ราคา   70 บาท
6) ตะกรา้กระจดู  ราคา 120 บาท   
7) อปุกรณก์ารจดัท า 80 บาท

“อิ่มอย่างรู้คุณค่า”

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 840 บาท
ประกอบด้วย
1) ผลิตภณัฑข์า้วสงัขห์ยดซอ้มมือ ธเนศพล 1 กก. ราคา   85  บาท
2) ผลิตภณัฑข์า้วสงัขห์ยดซอ้มมือ บา้นเขากลาง 2 กก. ราคา 180  บาท
3) ผลิตภณัฑข์า้วสงัขห์ยดพทัลงุ     2 กก.                      ราคา 160  บาท
4) ผลิตภณัฑข์า้วกลอ้งธญัญา 1 กก.             ราคา   90  บาท
5) ผลิตภณัฑ ์ขา้วอิ่มสขุ (สงัขห์ยด) 1 กก. ราคา   65  บาท
6) ผลิตภณัฑข์า้วสงัขห์ยดพทัลงุ    1 กก. ราคา   60  บาท
7) ตะกรา้กระจดู  ราคา 120 บาท   
8) อปุกรณก์ารจดัท า 80 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่

“ข้าวเพื่อสุขภาพ”

รหสัสินค้า พท01
จ.พทัลุง

รหสัสินค้า พท02
จ.พทัลุง



ราคา 610 บาท
ประกอบด้วย
1) ผลิตภณัฑป้ั์นสิบนอ้งหนึ่ง สีแดง ราคา  50  บาท
2) ผลิตภณัฑเ์ห็ดทอดนาโหนด รสคลาสสิค ราคา  35  บาท
3) ผลิตภณัฑเ์ห็ดทอดนาโหนด รสนมวนิลลา    ราคา  35  บาท
4) ผลิตภณัฑก์ะหรี่พฟัไสไ้ก่  นนัทข์นมไทย ราคา  35  บาท
5) ผลิตภณัฑล์กูหยีปุม้ปุย้                                ราคา 100 บาท
6) ผลิตภณัฑท์เุรยีนทอดกรอบแบบกล่อง 100 กรมั ราคา 120 บาท
7) ผลิตภณัฑ ์กลว้ยทอดกรอบบา้นหนองเหรยีง           ราคา   35 บาท
8) ตะกรา้กระจดู  ราคา 120 บาท   
9) อปุกรณก์ารจดัท า 80 บาท

“กินเล่นได้ใจ”
กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าของขวัญปีใหม่
ราคา 885 บาท

ประกอบด้วย
1) ผลิตภณัฑ์ BA NA NA กลว้ยทอดกรอบ (กลว้ยไข)่ ราคา   35  บาท
2) ผลิตภณัฑก์ลว้ยเมืองลงุ สไลบา้นป่าตอ ราคา  35  บาท
3) ผลิตภณัฑข์า้วสงัขห์ยดอบกรอบ รสสาหรา่ยเทอรยิากิ   ราคา  70  บาท
4) ผลิตภณัฑข์า้วสงัขห์ยดอบกรอบ รสสาหรา่ยน า้พรกิเผา ราคา  70  บาท
5) ผลิตภณัฑ ์กาแฟเดอลองไรซเ์บอรี่คอฟฟ่ีมิกส์ ราคา 125  บาท
6) ผลิตภณัฑล์กูหยีปุม้ปุย้ 200 กรมั  1 กระปกุ ราคา 100  บาท
7) ผลิตภณัฑล์กูหยีปุม้ปุย้    1 ถงุ ราคา   20  บาท
8) ผลิตภณัฑท์เุรียนทอดกรอบ  50 กรมั  1 ถงุ ราคา   60 บาท
9) ผลิตภณัฑเ์ครื่องแกงต ามือ (แกงสม้)   1 กระปกุ ราคา   40 บาท
10) ผลิตภณัฑก์ะปิล าสินธุ ์  1 กระปกุ ราคา   50 บาท
11) ผลิตภณัฑแ์กงไตปลาแหง้ เบอร ์1 , 1 กระปกุ ราคา   80  บาท
12) ตะกรา้กระจดู  ราคา 120 บาท   
13) อปุกรณก์ารจดัท า 80 บาท

รหสัสินค้า พท04
จ.พทัลุง

รหสัสินค้า พท03
จ.พทัลุง



ราคา 1,175 บาท
ประกอบด้วย
1) ผลิตภณัฑ ์กาแฟด าผสมขา้วสงัขห์ยด ออรแ์กนิกส์ จ  านวน  2  ชิน้  ราคา  300  บาท
2) ผลิตภณัฑเ์ห็ดทอดนาโหนดผกัสมนุไพรอบกรอบ 2 ถงุ ราคา  130  บาท
3) ผลิตภณัฑก์าแฟเดอลองขา้วสงัขห์ยด กาแฟปรุงส าเรจ็ชนิดผง 1 ถงุ ราคา  120  บาท
4) ผลิตภณัฑท์เุรยีนทอดอบกรอบ FAN FAN 1 ถงุ ราคา  120  บาท
5) ผลิตภณัฑ ์เครื่องด่ืมธญัพืชทิพยต์ะวนั 1 ถงุ ราคา  105  บาท
6) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปมะม่วงหิมพานต ์1 ถงุ ราคา 100  บาท
7) ผลิตภณัฑน์ า้พรกิกุง้สวรรค ์ 1 กระปกุ ราคา   50  บาท
8) ผลิตภณัฑน์ า้พรกิกุง้เสียบ 1 กระปกุ ราคา   50 บาท
9) ตะกรา้กระจดู  ราคา 120 บาท   
10) อปุกรณก์ารจดัท า 80 บาท

“ชงดื่มพร้อมกับ”

กระเช้าของขวัญปีใหม่
รหสัสินค้า พท05
จ.พทัลุง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

“ภูมิปัญญาดีมีคุณภาพ”
ราคา 3,529 บาท

ประกอบด้วย
1) ผลิตภณัฑผ์า้ขา้วมา้   (ชิน้ละ 140 บาท)จ านวน  2  ชิน้          ราคา   280 บาท
2) ผลิตภณัฑผ์า้ทอยกดอก ขนาด  4 หลา   จ านวน  1  ชิน้          ราคา 1,200 บาท
3) ผลิตภณัฑผ์า้คลมุไหลม่ดัยอ้ม (ผืนใหญ่)  จ านวน  1  ชิน้          ราคา   300 บาท
4) ผลิตภณัฑผ์า้คลมุไหลม่ดัยอ้ม (ผืนเล็ก)    จ านวน  1 ชิน้           ราคา   170 บาท
5) แชมพสูมนุไพรส าหรบัคนผมบาง (พรประเสรฐิ) จ านวน  1 ขวด   ราคา 1,190 บาท
6) ยาสีฟันพรประเสรฐิ       จ  านวน  1  หลอด      ราคา    130 บาท
7) สบูส่มนุไพร พรประเสรฐิ    จ  านวน   1 กอ้น        ราคา     59  บาท
8) ตะกรา้กระจดู   ราคา   130 บาท   
9) อปุกรณก์ารจดัท า 70 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่
รหสัสินค้า พท05
จ.พทัลุง

รหัสสินค้า พจ01กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 690 บาท
1 เม็ดบัวทอดกรอบแม่จินดา
2 มะขามแก้วสี่รส
3 ลูกเดือยแจ้กะโน้ต
4 กระเช้าเถาวัลย์

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.พิจิตร



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า พล01

Change for Good

1 กล้วยม้วนช็อกโกแลต
2 กล้วยม้วนธรรมชาติ
3 คุกกี้มะม่วง
4 ดังโงะเคลือบช็อกโกแลต
5 กล้วยตาก
6 น้ าว่านหางจระเข้เพื่อสุขภาพ
7 กล้วยตากเคลือบรสชาเขียว
8 ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
9 ผงกล้วยดิบ 

จ.พิษณุโลก
ราคา 1,500 บาท
ประกอบด้วย 

กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า พล02
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,300 บาท
1 กล้วยม้วนช็อกโกแลต
2 หมีซ่ั่วพิษณุโลก
3 คุกกี้มะม่วง
4 ดังโงะเคลือบชาเขียว
5 กล้วยตากเคลือบช็อคโกแลตจิ๋ว
6 กล้วยตากเคลือบช็อคโกแลตกลาง
7 กล้วยม้วนธรรมชาติ
8 กล้วยตากชนิดกลม
9 กล้วยตากเคลือบรสชาเขียว

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.พิษณุโลก



กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

ราคา 1,150 บาท
ประกอบด้วย

1) คุ๊กกี้
2) น้ ามันงา
3) น้ าผึ้ง
4) น้ าหม่อนน้ าผึ้ง
5) ขนมกลีบล าดวน

ราคา 1,070 บาท
ประกอบด้วย

1) ชาดอกค าฝอย
2) น้ าผึ้ง
3) แชมพู
4) สบู่เหลวขมิ้นชัน
5) ธัญญาพืชสมุนไพร
6) จานรองแก้ว

รหัสสนิค้า พร04
จ.แพร่

กระเช้าของขวัญปีใหม่
รหัสสนิค้า พร05
จ.แพร่



กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

ราคา 710 บาท
ประกอบด้วย

1) น้ าหม่อนน้ าผึ้ง
2) น้ าผึ้งขวด
3) มะขามแก้ว
4) คุ๊กกี้
5) ข้าวค าหอม
6)หมูทุบ
7)งาอบสมุนไพร

รหัสสนิค้า พร06
จ.แพร่

รหัสสินค้า ภก01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 680 บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. ภูเก็ต

ประกอบด้วย
1. ชาไทยปรุงส าเร็จผสมมะม่วง 
2. ชาไทยปรุงส าเร็จผสมทุเรียน
3. ชาไทยปรุงส าเร็จ 3in1 
4. กาแฟปรุงส าเร็จ 3in1 
5. กระเช้า



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ภก02

Change for Good

ราคา 982 บาท
จ. ภูเก็ต

ประกอบด้วย
1.ขนมเต้าส้อ
2.มะม่วงอบแห้ง
3.ชาไทยปรุงส าเร็จผสมมะม่วง
4.ทุเรียนแท่งอบกรอบ
5.กุ้งเสียบแฟนซี
6.เกลือเคยภูเก็ต
7.น้ าพริกกุ้งเสียบรสดั้งเดมิ
8.กระเช้า

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า มค01

Change for Good

ราคา 799 บาท
ประกอบด้วย
1 ข้าวกล้องอินทรีย์ 4 ชิ้น
2 ผงข้าวกล้องงอกชง

พร้อมดื่ม 2 ชิ้น

จ.มหาสารคาม
กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า มค02
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 999 บาท
1 ผ้าห่มฝ้าย 1 ชิ้น
2 ผ้าคลุมไหล่ 1 ชิ้น
3 ผ้าขาวม้า 1 ชิ้น
4 ผ้าพันคอ 1 ชิ้น
5 กระเป๋าเล็ก 1 ชิ้น

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.มหาสารคาม

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า มห01

Change for Good

ราคา 1,450 บาท
ประกอบด้วย 
1 ผ้าขาวม้า 1 ผืน
2 ผ้าห่ม  1 ผืน
3 ผ้าพันคอหมักโคลน 1 ผืน
4 ผ้าพันคอผ้าฝ้าย 1 ผืน
5 ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ 2 ตัว
6 กระเป๋าใส่เหรียญ 4 ใบ
7 กระเป๋าใส่ธนบัตร 2 ใบ
8 กระเป๋าถุงผ้า 1 ใบ
9 ตุ๊กตาพวงกุญแจ 1 ชิ้น
10 ตะกร้าหวายเทียมบุผ้า 1 ชิ้น

จ.มุกดาหารกระเช้าของขวัญปีใหม่



รหสัสนิคา้ มส01
จ.แมฮ่่องสอน

รหสัสนิคา้ มส02
จ.แมฮ่่องสอน

“ขวัญใจไร้โรคา” 

๑) ผลิตภณัฑ ์ น ้ ามนังาด าหีบเยน็   จ  านวน 1 ขวด
๒) ผลิตภณัฑ ์ ขนมงาคละรส        จ  านวน 6 ช้ิน
๓) ผลิตภณัฑ ์ เนยงาสามสหาย     จ  านวน 2 ช้ิน
๔) ผลิตภณัฑ ์ น ้ าผึ้งป่าแม่ฮ่องสอน จ านวน 2 ช้ิน

ราคา 899 บาท

“รวมมิตร ชีวิตสดใส”

๑) ผลิตภณัฑ ์  น ้ ามลัเบอร์ร่ี พร้อมด่ืม    จ  านวน  2 ช้ิน
๒) ผลิตภณัฑ ์  น ้ ามะขามป้อม พร้อมด่ืม  จ  านวน 2 ช้ิน
๓) ผลิตภณัฑ ์  น ้ าเสาวรส พร้อมด่ืม      จ  านวน 2 ช้ิน
๔) ผลิตภณัฑ ์  แยมมลัเบอร์ร่ี จ  านวน  2 ช้ิน
๕) ผลิตภณัฑ ์  มลัเบอร์ร่ี จ๊าดจ๊ีด          จ  านวน  2 ช้ิน

ราคา 550 บาท



กระเช้าของขวัญคุณลุง 

1) กระเทียมไทยสานตะกร้า 2,000 กรัม
2) ถัว่เหลืองกระป๋อง 95 กรัม 
3) ถัว่ลายเสือกระป๋อง 125 กรัม 
4) กระเทียมติดเปลือกเจียวในน ้ามนัร าขา้ว 40 กรัม 
5) กระเทียมแกะเปลือกเจียวแหง้ 40 กรัม 
6) กระเทียมติดเปลือกเจียวผสมแคบหมู 35 กรัม

ราคา 899 บาท

รหสัสนิคา้ มส03
จ.แมฮ่่องสอน

รหสัสินคา้ มส04
จ.แมฮ่่องสอน

“ข้าวตัง มัลเบอร์รี่” 
ราคา 1,500 บาท

1) ขา้วตงัรวมรส  จ านวน ๒ กลอ่ง
2) น า้มลัเบอรร์ีเ่ขม้ขน้ จ านวน ๖ ขวด
3) น า้มลัเบอรร์ีพ่รอ้มดื่ม จ านวน ๒ ขวด
4) มลัเบอรร์ีจ๊่าดจีด๊ จ านวน ๑ กระปกุ
5) แยมมลัเบอรร์ี่ จ  านวน ๑ กระปกุ
6) กมัม่ีมลัเบอรร์ี่ จ  านวน ๑ ซอง



Perfect Health ( สขุภาพท่ีสมบรูณแ์บบ)

เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ สกัดเข้มข้น 
จ ำนวน 6 ขวด

ราคา 1,350 บาท
ประกอบด้วย

รหสัสินคา้ มส05
จ.แม่ฮ่องสอน

รหสัสินคา้ มส06
จ.แม่ฮ่องสอน

มัลเบอร์รีเพื่อสุขภาพ

๑) เคร่ืองด่ืมมลัเบอร์ร่ี สกดัเขม้ขน้ 300 มล. 
จ านวน 1 ขวด
๒) เคร่ืองด่ืมมลัเบอร์ร่ี สกดัเขม้ขน้ 45 มล.   
จ านวน  6 ขวด

ราคา 599 บาท
ประกอบด้วย



รหัสสินค้า ยล01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 800 บาท
ประกอบด้วย
1.กือโป ะ
2.กล้วยเส้น
3.ขนมโบว์
4.ปั้นสิบไส้ปลา
5.ลูกหยีปรุงรส 
6.แยมลูกหยี

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า ยล02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 1,000 บาท
ประกอบด้วย 
1.กือโป ะ 2.กรือโปะบีฟิส
3.ขนมโบว์ 4.ทองม้วน
5.ข้าวกล้อง 6.ลูกหยีกวน
7.ลูกหยีปรุงรส 8.แยมลูกหยี
9.เซตเครื่องแกง

จ.ยะลา

จ.ยะลากระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า รย01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ประกอบด้วย 
1 ปลากะพง 
2 ปลาเห็ดโคลน 
3 หมึกรสปูอัด 
4 หมึกอบเนย 
5 หมึกฉาบ 3 รส  6 หมึกกรอบ 
7 น้ าปลา   8 กะปิ 
9 เม็ดมะม่วงหิมะพานต์อบเกลือ 
10 เม็ดมะม่วงหิมะพานต์อบเกลือไม่ปลอกเปลือก

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า รย02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

1.ปลาหมึกเส้น 2 ถุง 
2.ปลาหมึกแผ่น 2 ถุง 
3.ปลากรอบ   4.ซอสราดปลาทอด 
5.กะปิ 6.ทุเรียนแท่งกระบอกสีขาว 
7.ทุเรียนแผ่น 200 กรัม 2 ถุง 
8.แครกเกอร์ทุเรียนใหญ่ 
9.แครกเกอร์ทุเรียนเล็ก 2 กระป๋อง  
10.ทุเรียนแท่ง ถุงซิป  11.ทุเรียนแผ่นกล่อง

จ.ระยอง

จ.ระยอง

ราคา 1,700 บาท

ราคา 2,500 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่



กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,500 บาท
ประกอบด้วย
1 ไชโป วหวาน 4  ชิ้น
2 หมี่เตี๊ยว 1  ชิ้น
3 ข้าวไรท์เบอร์รี่ 1  ชิ้น
4 น้ าตาลอ้อย 2  ชิ้น
5 โอ่งดินเผา 1  ชิ้น
6 น้ าพริกตาแดง 1  ชิ้น
7 ผ้าขาวม้า 1  ชิ้น

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ราชบุรี

รหัสสินค้า รบ01

กระเช้าของขวัญปีใหม่
ราคา 1,500 บาท
ประกอบด้วย
1 ไชโป วหวาน 4  ชิ้น
2 หมี่เตี๊ยว 1  ชิ้น
3 ข้าวไรท์เบอร์รี่ 1  ชิ้น
4 น้ าตาลอ้อย 2  ชิ้น
5 โอ่งดินเผา 1  ชิ้น
6 น้ าพริกตาแดง 1  ชิ้น
7 ผ้าขาวม้า 1  ชิ้น

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.ราชบุรี



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า รบ02

Change for Good

ราคา 1,600 บาท
ประกอบด้วย 
1 ไชโป วหวาน  1  ชิ้น
2 หมูหวาน 1  ชิ้น
3 กล้วยหน้าธัญพืช 2  ชิ้น
4 น้ าขนมเปี๊ยะ 2  ช้ิน
5 ผักกาดดอง 2  ชิ้น
6 น้ าพริกตาแดง 2  ชิ้น
7 ลูกเดือยอบแห้ง  1  ชิ้น
8 ผ้าขาวม้า 1  ชิ้น

จ.ราชบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

ข้าวแต๋นเมืองรถม้า
ราคา 1,100 บาท

ประกอบด้วย
1) ผลิตภณัฑข์า้วแต๋นกล่องโลหะ 1 กล่อง
2) ผลิตภณัฑข์า้วแต๋นกล่องกระดาษ 1 กล่อง
3) ผลิตภณัฑข์า้วแต๋นแต่งกล่องสี 4 กล่อง
4) ขา้วแต๋นกระป๋อง 2 กระป๋อง
5) ขา้วแต๋นถุงกระดาษรักษโ์ลก 2 ถุง

รหัสสนิค้า ลป03
จ.ล าปางกระเช้าของขวัญปีใหม่



ราคา 350 บาท
ประกอบด้วย 

1) ผลิตภณัฑห์มูหยอง 1 ถุง
2) ผลิตภณัฑห์มูแผน่ 1 ถุง
3) ผลิตภณัฑห์มูฝอย 1 กล่อง
4) ผลิตภณัฑห์มูแท่ง 1 ถุง
5) ผลิตภณัฑก์นุเชียง 1 ห่อ

กระเช้าหมูๆ
กระเช้าของขวัญปีใหม่ รหัสสนิค้า ลป04

จ.ล าปาง

รหัสสินค้า ลย02
กระเช้าของขวัญปีใหม่ ราคา 1,483 บาท

ประกอบด้วย
1. แจ่วบองปลาร้าสุกใส่ปลาแห้ง 
2. แจ่วบองปลาร้าสุกใส่ปลาแห้ง
3. แจ่วบองปลาร้าสุกใส่ปลาแห้ง 
4. แจ่วบองปลาร้าสุกใส่แมงดานา 
5. แจ่วบองปลาร้าสุกใส่แมงดา
6. น้ าพริกข่าใส่ปลาแห้งขนาด 
7. น้ าพริกมะขามใส่ปลาแห้ง 
8. น้ าพริกมะขามใส่ปลาแห้ง 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.เลย



กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 1

กระเช้าเถาวลัย์
ข้าวไรซ์เบอร่ีลุงบุญมี
กล้วยทอดลติเติล้ไบร์ท
หอมเจียวปลากรอบPiassri
น า้มลัเบอร่ีหม่อนขวญั
มลัมลัเบอร่ีเข้มข้น
ผ้าพนัคอปักลายอตัลกัษณ์ศรีสะเกษ
ดอกไม้ประดษิฐ์  

ราคา 599 บาท

รหัสสินค้า ศก01
จ.ศรีสะเกษ

รหัสสินค้า ศก02
จ.ศรีสะเกษ

กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 2 

กระเช้าไม้ไผ่  
ข้าวมะลิแดง
มัลมลัเบอรี่สูตรเข้มข้น
หอมเจียวปลากรอบPiassri (ซอง)
พริกกรอบเอิบอิ่ม
น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็นวี ออซั่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์

ราคา 599 บาท



กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 3

กระเช้าไม้ไผ่  
ข้าวไรซ์เบอร่ีลุงบุญมี
กล้วยทอดลติเติล้ไบร์ท
หอมเจียวปลากรอบกระป๋อง Piassri
กระเทยีมโทนกลุ่มอาชีพพฒันาสตรี
น า้มลัเบอร่ีหม่อนขวญั
น า้ลูกส ารองตราหน่ึงเดยีว
ดอกไม้ประดษิฐ์

รหัสสินค้า ศก04
จ.ศรีสะเกษ

รหัสสินค้า ศก03
จ.ศรีสะเกษ

ราคา ๖99 บาท

กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 4
กระเช้าไม้ไผ่ 
ข้าวไรซ์เบอร่ีลุงบุญมี
ข้าวมะลแิดงมะยางทอง
น า้ส ารองตราหน่ึงเดยีว จ านวน 2 ขวด
น า้มันมะพร้าวสกดัเยน็ว ีออซ่ัม
หอมเจียวปลากรอบกระป๋อง Piassri
มัลมัลเบอร่ีสูตรเข้มข้น 
กระเทียมโทนกลุ่มอาชีพพฒันาสตรีเลก็ จ านวน 2 กระปุก
หมอนขดิ / ดอกไม้ประดษิฐ์

ราคา ๙99 บาท



1. กระเช้าเถาวลัย์
2. ข้าวหอมมะลิมะยางทอง
3. ข้าวกล้อง
4. สุราแช่พื้นเมืองตราดอกล้าดวน
5. มัลมัลเบอรี่สูตรเข้มข้น
6. พริกกรอบเอิบอิ่ม
7. น้้ามัลเบอรีห่ม่อนขวัญ 45 มล. 3 กล่อง
8. กระเทียมโทนกลุม่อาชีพพัฒนาสตรี
9. หอมเจียวปลากรอบกระป๋อง Piassri
10. เหด็กรอบเอิบอิ่ม
11. ผ้าพันคอ

ราคา  999  บาท
กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 5

รหัสสินค้า ศก05
จ.ศรีสะเกษ

รหัสสินค้า ศก06
จ.ศรีสะเกษ

กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 6
ราคา  999  บาท1. กระเช้าไม้ไผ่

2. ข้าวไรซเ์บอร่ีลุงบุญมี
3. ข้าวหอมมะลิลุงบุญมี
4. สุราแช่พื้นเมืองตราดอกล้าดวน
5. หอมเจียวปลากรอบกระป๋อง Piassri
6. น้้าส้ารองตราหนึ่งเดียว จ้านวน 2 ขวด
7. มัลเบอรี่สูตรเข้มข้น
8. กระเทียมโทนกลุม่อาชีพพัฒนาสตรี 
9. เห็ดกรอบเอิบอิ่ม
10. น้้ามัลเบอรีห่ม่อนขวัญ
11. ดอกไม้ประดษิฐ์



กระเชา้ OTOP ของดีศรีสะเกษ 7

๑. ชะลอมไม้ไผ่ 
2. หอมเจยีวปลากรอบกระป๋อง Piassri
3. เหด็กรอบเอบิอิม่
4. กระเทยีมโทนดองน า้ผึง้กลุ่มอาชพีพัฒนาสตรี                                                                                 
5. วัลมัลเบอร่ีสูตรเข้มข้น
6. น้้ามัลเบอรี่หม่อนขวัญ จ้านวน 2 กล่อง
7. หอมเจยีว Piassri
8. ดอกไม้ประดษิฐ์

ราคา  ๕99  บาท

รหัสสินค้า ศก07
จ.ศรีสะเกษ

รหัสสินค้า ศก08
จ.ศรีสะเกษ

กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 8

๑. กระเช้าเถาวัลย์ 2. ข้าวไรซเ์บอร่ีลุงบุญมี
3. ข้าวหอมมะลิลุงบุญมี 4. สมุนไพรเอ็นไซมก์ระชายด า
5. หอมเจียวปลากรอบกระป๋อง Piassri
6. น้้าส้ารองตราหนึ่งเดียว จ้านวน 2 ขวด
7. น า้มัลเบอร่ีหม่อนขวัญ จ านวน 2 กล่อง
8. กระเทยีมเจียว Piassri
9. กล้วยทอดลิตเติล้ไบร์ท
10. สับปะรดทอดลิตเติล้ไบรท์
11. กระเทียมโทนดองน้้าผึ้งกลุ่มอาชีพพัฒนาสตรี                                                                                 
12. พริกทอดเอิบอิ่ม
13. ผ้าฝ้ายยกดอกกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี 14. ผ้าฝ้ายคลุมไหล่

ราคา  ๑,๙๙๙ บาท



กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 9

รหัสสินค้า ศก09
จ.ศรีสะเกษ

รหัสสินค้า ศก10
จ.ศรีสะเกษ

๑. กระเช้าเถาวัลย์ 2. ข้าวไรซเ์บอร่ีลุงบุญมี
3. ข้าวหอมมะลิลุงบุญมี 4. น า้มันมะพร้าวสกัดเยน็วี ออซ่ัม
5. น า้มันเขียวสมุนไพรตราดอกล าดวน
6. สับปะรดทอดลิตเติ้ลไบร์ท
7. น า้ส ารองตราหน่ึงเดยีว จ านวน 2 ขวด
8. น า้มัลเบอร่ีหม่อนขวัญ จ านวน 3 กล่อง
9. หอมเจยีวปลากรอบกระป๋อง Piassri
10. มัลเบอร่ีสูตรเข้มข้น จ านวน 2 ขวด
11. พริกทอดเอิบอิ่ม
12. กระเทยีมโทนดองน า้ผึง้กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรี จ้านวน 2 กระปุ๊ก
13. ผ้าพันคอ 

ราคา  1,499 บาท

กระเช้า OTOP ของดศีรีสะเกษ 10

•กระเช้าเถาวัลย์

1.ข้าวหอมมะลิตรามะยาง
2.ข้าวหอมมะลิแดงตรามะยาง
3.กระเทียมโทนดองน้้าผ้ึงกลุม่อาชีพพัฒนาสตรี
4.น้้ามัลเบอรีห่ม่อนขวัญ จ้านวน 2 กล่อง    
5.หอมเจียวปลากรอบPiassri (ซอง)
6.เห็ดทอดกรอบเอิบอิ่ม
7.ดอกไม้ประดิษฐ์

ราคา 499 บาท



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สน01

Change for Good

จ.สกลนคร

1. กระเช้า   2. ผ้าคลุมไหล่
3. ผ้าพันคอ
4. กระเป๋าผ้าขาวม้าแบบบล็อก
5. กระเป๋าผ้าครามใหญ่   
6. กระเป๋าผ้าครามเล็ก
7. สร้อยคอผ้าคราม
8. ยางรัดผม  9. กิ๊บติดผม 10. เข็มกัดติดเสื้อ
11. พวงกุญแจ
12. ผ้าขาวม้า
13. โบว์ผ้าคราม
14. พวงกุญแจตุ๊กตา

ราคา 3,040 บาท
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 2,599 บาท
ประกอบด้วย
1) ผลิตภัณฑ์น้้าหมากเม่า จ้านวน 2 ชิ้น 
2) ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง จ้านวน 4 ชิ้น
3) ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหนู จ้านวน 1 ชิ้น
4) ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจ จ้านวน 1 ชิ้น
5) ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม จ้านวน 3 ชิ้น

กระเช้าสุขใจ

รหสัสินค้า สน03
จ.สกลนคร



กระเช้าอิ่มใจ
ราคา 2,469 บาท

ประกอบด้วย
๑) ผลิตภัณฑ์ ผ้า จ้านวน  2  ชิ้น
๒) ผลิตภัณฑ์ ข้าวฮาง จ้านวน  3  ชิ้น
๓) ผลิตภัณฑ์ น้้าหมากเม่า จ้านวน  2  ช้ิน
๔) ผลิตภัณฑ์ จากไม้ จ้านวน  1  ชิ้น

รหสัสินค้า สน04
จ.สกลนคร

กระเช้าไออุ่นรัก
ราคา 2,879 บาท

ประกอบด้วย
1) ผลิตภัณฑ์ ผ้า จ้านวน  4  ชิ้น
2) ผลิตภัณฑ์ ข้าวฮาง จ้านวน  4  ชิ้น
3) ผลิตภัณฑ์ น้้าหมากเม่า จ้านวน  2  ชิ้น

รหสัสินค้า สน05
จ.สกลนคร



ชุดมั่งคั่ง

ราคา 469 บาท
ผลิตภัณฑ์ นม UHT รสจืด  

จ้านวน 18   ชิ้น

รหสัสินค้า สน06
จ.สกลนคร

ชุดอิ่มรัก
ราคา 239 บาท

ผลิตภัณฑ์ นม UHT รสจืด  
จ้านวน 8   ชิ้น

รหสัสินค้า สน07
จ.สกลนคร



รหัสสินค้า สห01
จ.สิงห์บุรี

กระเช้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
ราคา 1,500 บาท

ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์สเปรย์คลายกล้ามเนือ้   จ้านวน 16 ขวด 
ผลิตภัณฑ์น้้ามันเขียว               จ้านวน 2 ขวด

รหัสสินค้า สข06

ราคา 1,054 บาท
ประกอบด้วย 

1) แป้งหน้าใสทานาคาสยามเซนส์ จ านวน 1 ชิ้น
2) น้ ามันมะพร้าวใส่ผม จ านวน 1 ชิ้น
3) ตะไคร้หอม จ านวน 1 ชิ้น
4) ลูกประคบ จ านวน 1 ชิ้น
5) ยาสีฟันเทพไทย จ านวน 1 ชิ้น
6) น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น จ านวน 1 ชิ้น

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. สงขลา
กระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สข07

Change for Good

ราคา 1,380 บาท
ประกอบด้วย

1) สมุนไพรหอม41 จ านวน 2 ชิ้น
2) น้ ามันสกัดเย็น จ านวน 1 ช้ิน
3) ยาสระผมสยามเซนส์ จ านวน 1 ช้ิน
4) โลชั่นสยามเซนส์ จ านวน 1 ชิ้น
5) ใยบวบกระดูก จ านวน 1 ช้ิน
6) ยาหม่องนิตาโอสถ จ านวน 1 ชิ้น
7) แป้งหน้าใสทานาคาสยามเซนส์ จ านวน 1 ช้ิน

จ. สงขลา
กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า สข08

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

ราคา 1,160 บาท
ประกอบด้วย

1) น้ าพริกแม่ปลื้ม จ านวน 2 ชิ้น  
2) น้ าตาลโตนด จ านวน 1 ชิ้น  
3) เซทน้ ายาขนมจีน จ านวน 1 ชิ้น  
4) น้ าต าราเอก    จ านวน 1 ชิ้น  
5) ปลากรอบโชกุนเล็ก จ านวน 1 ชิ้น  
6) ปลากรอบโชกุนใหญ่ จ านวน 1 ชิ้น  
7) ข้าวสังข์หยดดีจัง จ านวน 1 ชิ้น  
8) ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีดีจัง จ านวน 1 ชิ้น  
9) กาแฟเดริส จ านวน 1 ชิ้น  
10) น้ าจิ้มสุกกี้แมว่รรณดี จ านวน 1 ชิ้น  
11) ผ้าขาวม้า จ านวน 1 ชิ้น

กระเช้าของขวัญปีใหม่
จ. สงขลา



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สข09

Change for Good

ราคา 1,590 บาท
ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์น้ าพริกแม่ปลื้ม จ านวน 2 ชิ้น  
2) ผลิตภัณฑ์น้ าพริกกินดี จ านวน 1 ชิ้น  
3) ผลิตภัณฑ์ เซทน้ ายาขนมจีน จ านวน 1 ชิ้น  
4) ผลิตภัณฑ์ปลากรอบโชกุนใหญ่ จ านวน 1 ชิ้น  
5) ผลิตภัณฑ์ น้ าตาลโตนด จ านวน 1 ชิ้น  
6) ผลิตภัณฑ์ ข้าวสังข์หยดดีจัง จ านวน 1 ชิ้น  
7) ผลิตภัณฑ์ข้าวกข 1กิโลกรัม จ านวน 1 ชิ้น  
8) ผลิตภัณฑ์แกงส้มเข้มข้น จ านวน 1 ชิ้น  
9) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงคั่วกลิ้ง จ านวน 1 ชิ้น  
10) น้ ามันมะพร้าวท าอาหาร จ านวน 1 ชิ้น

จ. สงขลากระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า สข10

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

ราคา 630 บาท
ประกอบด้วย

1) ข้าวไรซเ์บอร์รี่ดีจัง จ านวน 1 ชิ้น
2) ปลากรอบโชกนุ จ านวน 1 ชิ้น
3) น้ าพริกแม่ปลื้มจ านวน 1 ชิ้น
4) น้ าแกงส้มเข้มข้น จ านวน 1 ชิ้น
5) ข้าว กข. จ านวน 1 ชิ้น

จ. สงขลา
กระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สข11

Change for Good

ราคา 1,315 บาท
ประกอบด้วย

1) ยาสีฟันเทพไทย จ านวน 1 ชิ้น
2) โลชั่นสยามเซนส์ จ านวน 1 ชิ้น
3) ยาหม่องนิตาโอสถ จ านวน 1 ชิ้น
4) แป้งหน้าใสทานาคา จ านวน 1 ชิ้น
5) ใยบวบกระดูก จ านวน 1 ชิ้น
6) สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงจ านวน 1 ชิ้น
7) สมุนไพรหอม จ านวน 1 ชิ้น
8) ยาสระผมสยามเซนส์ จ านวน 1 ชิ้น

จ. สงขลา
กระเช้าของขวัญปีใหม่

1) ผลติภณัฑ ์ขนมผูกรัก   จ านวน 2 กล่อง
2) ผลิตภัณฑ์ ขนมบุหงาบุดะ  จ้านวน 1 กล่อง
3) ผลิตภัณฑ์ โรตีกาปาย จ้านวน 2 กล่อง
4) ผลิตภัณฑ์ กาแฟพื้นเมือง   จ้านวน 1 กล่อง
5) ผลิตภัณฑ์ กล้วยกรอบแก้ว  จ้านวน 1 กล่อง
6) ผลิตภัณฑ์ โรตีกรอบ จ้านวน 1 กล่อง

กระเช้า OTOP ของอร่อย

รหัสสินค้า สต03
จ.สตูล

ราคา 1,200 บาท
ประกอบด้วย

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good



รหัสสินค้า สต04
จ.สตูล

ราคา 1,200 บาท
ประกอบด้วย

1) ผลเมล่อน จ านวน 3 ลูก
2) แยมเมล่อน  จ้านวน 2 ขวด

กระเช้า MELON GEOPARK

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

Change for Good

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

จ.สระแก้ว
รหัสสินค้า สก01

1. น้ าหอมดอกไม้ไทย  
2. สเปรย์หอมปรับอากาศ 
3. น้ ายานาง 
4. Refreshing oil spa 
5. ลูกหอม ลูกเล็ก 2 ลูก 
6. สบู่ไซเท้า 1 ก้อน
7. สบู่ขมิ้น 1 ก้อน 8. ลูกหอมใหญ่ 
9. มาสสาจบาล์ม เล็ก 2 ขวด 
10. กระเช้าไม้  11. ผ้าขาวม้า 

ราคา 1,370 บาท
กระเช้าของขวัญปีใหม่

Change for Good



รหัสสินค้า สบA01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 690 บาท
ประกอบด้วย 

1.  น้ าผ้ึงเดือนห้าโอทอป5ดาว 
2.  สมุนไพรขิงสกัด
3.  น้ าเสาวรสผสมมะม่วง 
4.  น้ าเสาวรส 
5.  กระเช้าไม้

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 890 บาท
ประกอบด้วย 
1. น้ าผึ้งมาบอัมมฤต
2. ชาหม่อนออร์แกนิค
3. เซตผักกรอบเพื่อสุขภาพ
4. คุ้กกีท้านตะวัน น้ าหนัก 80กรัม
5. น้ าว่านหางจระเข้ น้ าหนัก 300มล.
6. กระท้อนหยี น้ าหนัก 100กรัม
7. กระจาดกระจูดหวาย

จ.สระบุรี

จ.สระบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า สบA03

กระเช้าของขวัญปีใหม่
ราคา 1,050 บาท

ประกอบด้วย 
1. ลูกเดือยอบกรอบกล่องเซต 3 ห่อ
2. คุก้กีธ้ัญพืชเนยสด น้ าหนัก 80 กรัม
3. คุก้กีธ้ัญพืชต้นต ารับ น้ าหนัก 150 กรัม
4. น้ าผ้ึงมาบอัมมฤต
5. กระท้อนหยี น้ าหนัก 100 กรัม
6. กระเทียมด า
7. น้ าเสาวรส
8. กระเช้าไม้

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA04

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 1,400 บาท
ประกอบด้วย 

1. เซตผักกรอบเพื่อสุขภาพ
2. คุก้กีธ้ัญพืช
3. คุก้กีอ้งุ่น
4. ชาใบหม่อนออร์แกนคิ
5. ข้าวไรซเ์บอร์รี่ป็อป
6. น้ าผึ้งมาบอัมฤต
7. เนื้อมะขามอบแห้ง น้ าหนัก 150 กรัม
8. น้ าหม่อนผสมใบเตย น้ าหนัก 250 มล.
9. น้ าว่านหางจระเข้ น้ าหนัก 300 มล.
10. กระเช้าไม้

จ.สระบุรี

จ.สระบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า สบA05กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,800 บาท
ประกอบด้วย 
1. เซตผัดหมี่ไทยวน   2. ข้าวแตน
3. กล้วยกวนกะทิสด  4. กะท้อนหยี
5. ลูกอมมะดันแก้ว    6. ลูกอมกระเจี๊ยบแก้ว
7. ชาใบหม่อน         8. ชาใบหม่อนผสมกุหลาบ
9. ถั่วทอง ถั่วเทพ    10. กระเป๋า
11. กระเช้าหวายลายพิกุล

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA06

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 2,350 บาท
ประกอบด้วย 
1. ข้าวตังหน้าต้มย า 2. ข้าวตังธัญพืช
3. ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหมิพานต์
4. ข้าวตังหน้างา 5. ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
6. มัลดีแกรนชิพ 7. ธัญญาหารซองเดอร์
8. น้ าตาลโตนดชง 9. สัปปะรดอบกรอบ
10. ข้าวไรซ์เบอรร์ี่ 11. ข้าวกล้องงอกอบกรอบ
12. ทองม้วนน้ าตาลโตนด   13. กล้วยตากออร์แกนิค
14. น้ าผ้ึงดอกล าไย 15. น้ ามันมะพร้าว 500 มล.
16. แยมส้มฟอร์เรส 17. น้ าตาลสดพลาสเจอร์ไรซ์
18. ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ    19. กระเช้า

จ.สระบุรี

จ.สระบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า สบA07กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,500 บาท
ประกอบด้วย 
1. ข้าวตังรวมรสกล่องของขวัญ
2. ข้าวตังหน้าต้มย า
3. ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
4. กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง
5. ข้าวตังธัญพืช 6. WelB อบแห้ง
7. ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง 8. ขนมผิงจิ๋ว
9. ทองม้วนน้ าตาลโตนด                        
10. ชาสมุนไพรกาญจนา 11. ข้าวกล้องงอกอบกรอบ     
12. กระเช้า

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA08

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

Change for Good

ราคา 1,390 บาท
ประกอบด้วย 
1. ข้าวตังหน้าต้มย า 2. ข้าวตังธัญพืช
3. ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
4. ข้าวตังหน้างา
5. ข้าวตังหน้าเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
6. ข้าวตังหน้าหมูหยอง 7. ข้าวตังหน้างา
8. ข้าวเกรียบกุ้งหมูหยอง
9. ข้าวกล้องงอกอบกรอบ
10. ทองม้วนน้ าตาลโตนด
11. ชาใบหม่อนเกร็ดไพร
12. แยมสตอ-บลูเบอร์รี่ฟอเรส
13. น้ าหม่อนภูฟ้า 14. กระเช้า

จ.สระบุรี

จ.สระบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่



กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA10

Change for Good

ราคา 790 บาท
ประกอบด้วย 

1. คุ้กกีท้านตะวัน
2. คุ้กกีอ้งุ่น
3. น้ าผึ้งมาบอ ามฤต
4. ผลไมอ้บกรอบ
5. ข้าวตังสุคันธา
6. กระเช้าไม้

จ.สระบุรี

รหัสสินค้า สบA11

ราคา 1,090 บาท
ประกอบด้วย 

1. ทองม้วนสมุนไพร
2. ชาใบหม่อนออร์แกนคิ
3. น้ าผ้ึงมาบอ ามฤต
4. ข้าวตังสุคันธาเซต
5. ข้าวตังสุคันธา
6. กระยาสารท
7. กระเช้าไม้

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.สระบุรี



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA12

Change for Good

ราคา 1,650 บาท
ประกอบด้วย 

1. ถั่วเหลืองอบกรอบ
2. น้ าผ้ึงแท้แพ็คคู่
3. เกรนเกรนธัญพืชอบกรอบ
4. ข้าวตังสุคันธา
5. น้ าว่านหางจระเข้ในน้ าลิ้นจี่
6. ผลไม้อบกรอบ
7. เซตผักเพื่อสุขภาพสมปรารถนา
8. กระเช้าไม้

จ.สระบุรี

รหัสสินค้า สบA13

ราคา 1,850 บาท
ประกอบด้วย 

1. ซอสน้ าปลาร้า
2. ซอสส้มต าไทย
3. น้ าพริกหนุ่ม
4. เห็ดสามมอเห็ดทอดกรอบ
5. หมูสวรรค์
6. เนื้อสวรรค์
7. น้ าผ้ึงเดือนห้า
8. เซตผัดหมี่ยวนมั่งมีศรีสุข
9. กระเช้าไม้

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.สระบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA14

Change for Good

ราคา 1,490 บาท
ประกอบด้วย 
1. เซตผัดหมี่ยวน สระบุรี
2. ชุดข้าวย า สงขลา
3. ข้าวสังข์หยด พัทลุง
4. ชุดแกงใต้ สงขลา
5. ซอสปลาร้า สระบุรี
6. น้ าปรุงรสส้มต า สระบุรี
7. ซอสปรุงรสผัดไทย อยุธยา
8. กระเช้าไม้ลัง สระบุรี

จ.สระบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า สบA15กระเช้าของขวัญปีใหม่
ราคา 1,590 บาท
ประกอบด้วย 
1. เซตกล้วยเพลิน นครปฐม
2. ข้าวตังสุคันธา เพชรบุรี
3. คุก้กี้ทานตะวัน สระบุรี
4. จมูกข้าวกล้องเพาะงอกชงดื่ม ชัยภูมิ
5. ข้าวกาบาชงพร้อมดื่ม ยโสธร
6. ธัญพืชอบกรอบซองเดอร์ สุพรรณบุรี
7. กล้วยกวนกะทิสด สระบุรี
8. น้ าผ้ึงมาบอัมฤต ชุมพร
9. ชาขิงผสมขมิ้น ชัยภูมิ
10. น้ ามะขามพร้อมดื่ม เพชรบูรณ์
11. กระเช้าหวานลายพิกุล อ่างทอง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.สระบุรี



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA16

Change for Good

ราคา 2,590 บาท
ประกอบด้วย 
1. เซตผัดหมี่ยวนป้าแวม สระบุรี
2.ข้าวตังธัญพืชสุคันธา เพชรบุรี
3. น้ าผ้ึงเดือนห้า เชียงราย
4. ข้าวเกรียบกุ้งสุคันธา เพชรบุรี
5. จมูกข้าวกล้องชงพร้อมดื่ม ชัยภูมิ
6. กระเทียมบ่มด า ชัยภูมิ
7. ชาใบหม่อนออร์แกนคิ กาญจนบุรี
8. ชาขิงผสมขมิ้น ชัยภูมิ
9. น้ าว่านหางจระเข้ในน้ าลิ้นจี่ 
ประจวบคีรีขันธ์
10. ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศสกัด นครปฐม
11. กระเช้า

จ.สระบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า สบA17กระเช้าของขวัญปีใหม่
ราคา 1,850 บาท
ประกอบด้วย 
1. น้ าผึ้งเดือนห้าแพ็คคู่ สระบุรี
2. กระเทียมด า ล าพูน
3. น้ ามะขามพร้อมดื่ม เพชรบูรณ์
4. ธัญญาหารชง สุพรรณบุรี
5. ชาใบหม่อนออร์แกนิค กาญจนบุรี
6. กระยาสารทน้ าอ้อย ฉะเชิงเทรา
7. เซตข้าวตังสคุันธา เพชรบุรี
8. เซตผักเพื่อสุขภาพ นครปฐม
9. ผลไมอ้บกรอบ สระบุรี
11. ผ้าห่มผ้าฝ้าย กาฬสินธ์ 12. ชาขิงชง ชัยภูมิ
13. เซตกระยาสารททานตะวัน ฉะเชิงเทรา
14. กระเช้า

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ.สระบุรี



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สบA18

Change for Good

ราคา 390 บาท
ประกอบด้วย 
1. น้ าว่านหางจระเข้ 
ประจวบคีรีขันธ์
2. คุ้กก้ีทานตะวัน สระบุรี
3. กล้วยอบ นครปฐม
4. งาด าคั่วบดเชียงใหม่
5. กระเช้าไม้ไผ่เพชรบูรณ์

จ.สระบุรีกระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า สบA19

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

ราคา 490 บาท
ประกอบด้วย 

1. น้ าผ้ึงแท้ สระบุรี
2. คุก้กีอ้งุ่น สระบุรี
3. กล้วยอบ นครปฐม
4. งาด าคั่วบดเชียงใหม่
5. กระเช้าไม้ไผ่เพชรบูรณ์

กระเช้าของขวัญปีใหม่ จ.สระบุรี



รหสัสินค้า สห02
จ.สิงหบุรี

กล่องของขวัญปีใหม่
ราคา 700 บาท

ผลิตภัณฑ์น้้าลูกยอ     จ้านวน 2    ขวด

กระร ่ารวย
ราคา 1,000 บาท

ประกอบดว้ย
1) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะจัม้โบถ้ั่วไข่ จ  านวน ......1......ชิน้
2) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะถั่วฟักไข่ เบอร ์6  จ านวน . 2.....ชิน้
3) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะรวม 4 รส จ านวน........1.....ชิน้
4) ผลิตภณัฑ ์ ขนมเป๊ียะรวม 2 รส  จ านวน .......2.....ชิน้
5) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะทเุรยีนไข่         จ  านวน .......1.....ชิน้
6) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะถั่วฟักไข่ เบอร ์10 จ านวน....1.....ชิน้
7) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะฟักไข่เบอร ์1 จ านวน........2......ชิน้

รหัสสินค้า สห03
จ.สิงหบุรี



รหัสสนิค้า
จ.สิงหบุรี

กระร ่ารวย
ราคา 1,000 บาท

ประกอบดว้ย
1) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะจัม้โบถ้ั่วไข่ จ  านวน ......1......ชิน้
2) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะถั่วฟักไข่ เบอร ์6  จ านวน . 2.....ชิน้
3) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะรวม 4 รส จ านวน........1.....ชิน้
4) ผลิตภณัฑ ์ ขนมเป๊ียะรวม 2 รส  จ านวน .......2.....ชิน้
5) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะทเุรยีนไข่         จ  านวน .......1.....ชิน้
6) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะถั่วฟักไข่ เบอร ์10 จ านวน....1.....ชิน้
7) ผลิตภณัฑ ์ขนมเป๊ียะฟักไข่เบอร ์1 จ านวน........2......ชิน้

รหัสสนิค้า สห04
จ.สิงหบุรี

รหัสสินค้า สท01

ราคา 359 บาท
ประกอบด้วย 

1)  น้ ามัลเบอร์รี่100%   จ านวน 3 ช้ิน
2)  น้ ามัลเบอร์รี่48% จ านวน 3 ชิ้น
3)  แยมมัลเบอร์รี่ จ านวน 1 ชิ้น

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. สุโขทัย
กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า สพ01
กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,390 บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. สุพรรณบุรี

1. ซองเดอร์ โจ๊กรวมรส
2. เครื่องดื่มธัญญาหารส าเร็จรูป
3. เมี่ยงค าธัญพืชสมุนไพร
4. แสนคซีเรียลบอล
5. เกรนพัฟข้าวกล้องต้มย า
6. งาด าคั่วบด  7. น้ าผึ้งดอกล าไย
8. เมล็ดงาด าคั่วบด  9. น้ ามะขามป้อม
10. มังคุดผสมเสาวรส

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า สพ02
จ.สุพรรณบุรี

ราคา 490 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่

1. เครื่องดื่มธัญญาหารโฮลเกรน
2. ข้าวกล้องอบกรอบ
3. ซีเรียลบอล
4. อัลมอลดซี์เรียลบอล
5. โจ๊กรวมรส
6. มะขามป้อม
7. งาด าคั่วบด

Change for Good



“ห่มผ้าไหม มีวาสนา อายุยืน” 

ราคา 2,900 บาท
ประกอบด้วย

ชุดที ่1

รหสัสินค้า สร04
จ.สุรินทร์

1) ผา้คลุมไหล่ลายลูกแกว้  จ  านวน  1 ช้ิน 
ราคา 1,000 บาท

2) ผา้ไหมลายรัตนบุรี   จ  านวน  1 ช้ิน 
ราคา 1,700 บาท

3) ตระกร้าหวาย   จ  านวน  1 ช้ิน   
ราคา 200 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

Change for Good

1) ผา้คลุมไหล่ จ านวน  1 ช้ิน   ราคา 1,000 บาท
2) ตระกร้าหวาย จ านวน  1 ช้ิน     ราคา  200 บาท

ราคา 1,200 บาท
ประกอบด้วย

“ห่มผ้าไหม มีวาสนา อายุยืน” 
ชุดที ่2

รหสัสินค้า สร05
จ.สุรินทร์



ชุดน า้พริกยาย่า
ราคา 760 บาท
ประกอบด้วย

1) น  ำพริกปลำย่ำงแมงดำ จ ำนวน... .๓.. .ชิ น
2) น  ำพริกเห็ดนำงฟ้ำ  จ ำนวน.. ..๔.....ชิ น
3) น  ำพริกแคบหมู จ ำนวน... ..๓... ...ชิ น
๔) น า้พรกิปลารา้ผกัอีออม จ านวน... .๓.. .ชิน้

รหสัสินค้า สร10
จ.สุรินทร์

1.ผ้าคุลมไหล่ขิด 1 ช้ิน 
2.ผ้าพนัคอ 1 ช้ิน
3.ข้าวฮาง 2 ช้ิน
4.น า้ผึง้ 2 ช้ิน 
5.ใยบวบขัดผวิ 1 ช้ิน

ราคา 2,080 บาท

รหัสสินค้า นภ01
จ.หนองบวัล าภู

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

Change for Good

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า อท01 
จ.อ่างทองราคา 1,000 บาท

1. ตะกร้า
2. สมุนไพรหอมพรมจันทร์ (200กรัม)
3. สบู่ขม้ิน (150กรัม)
4. ขี้ผึ้งสมุนไพร (60กรัม)
5. น้ ามันบ ารุงเส้นผมสมุนไพร (60 ซีซี)
6. ครีมนวดไพล (200กรัม)
7. น้ ามันสมุนไพรรวม (20 ซีซี)
8. ยาสีฟันสมุนไพร (20 กรัม)
9. น้ ามันนวดผิวการไพลกลั่น (60 ซีซี)
10. โลชั่นป้องกันยุงและบ ารุงผิว (120 มล.)
11. โลชั่นมะเฟืองสดผสมขม้ินชัน (250 กรัม)
12. แชมพูสมุนไพรมะรุมกลั่น (250 กรัม)
13. ครีมนวดผมมะรุมกลั่น (250 กรัม)
14. สเปรย์กันยุงกลิ่นส้ม (250 กรัม)

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

Change for Good

กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า อจ01

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. อ านาจเจริญ
ราคา 1,000 บาท

ประกอบด้วย
กระเช้า 12 นิ้ว
1) ผ้าขาวม้า 1 ผืน
2) ข้าบดผงบุญยง 500 กรัม
3) สบู่สมุนไพรมะขาม 1 ก่อน
4) แชมพูมะกรูด
5) ครีมนวดผมมะกรูด
6) ยาสีฟันเทวคะคุณ
7) ชาชงใบแปะก๊วย
8) พนายง แคปซูน
9) ยาอมมะแว้
10) กระเป๋าหอยแครงใหญ่
11) กระเป๋าลูกเต๋า

กระเช้าของขวัญปีใหม่



รหัสสินค้า อจ02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. อ านาจเจริญ

ราคา 800 บาท
ประกอบด้วย

- กระเช้า 10 นิ้ว
- ผ้าขาวม้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ 

3 ผืน

กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าของขวัญปีใหม่

ราคา 1,390 บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. อุดรธานี

ประกอบด้วย
1. ผงชงดื่มจมูกข้าวผสมถั่ว 5 สี
2. ผงชงดื่มจมูกข้าวผสมงาด า
3. น้ าผึ้ง
4. น้ าเสาวรส

รหัสสินค้า อด01



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า อต01

Change for Good

จ.อุตรดิตถ์
ราคา 800 บาท

กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า อน02

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. อุทัยธานี
ราคา 800 บาท

ประกอบด้วย
1) ข้าวไรซเ์บอร์รี่ 1 ก.ก.   จ านวน 1 ชิ้น
2) ข้าวกล้องอินทรีย์ 0.5 ก.ก. จ านวน 1 ชิ้น
3) หมูทุบ 200 กรัม จ านวน 1 ชิ้น
4) น้ าจิ้มสุกี้ 300 ซ.ม.3 จ านวน 1 ชิ้น
5) น้ าผ้ึง 250 กรัม จ านวน 1 ชิ้น
6) น้ าพริก จ านวน 2 ชิ้น
7) ไข่เค็มดอกค าฝอย (3 ใบ) จ านวน 1 ชิ้น
8) ยาหอมทับทิม 212 กรัม จ านวน 1 ชิ้น
9) ผ้าขาวม้า จ านวน 1 ชิ้น

กระเช้าของขวัญปีใหม่



ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399

รหัสสินค้า อน03

Change for Good

ราคา 500 บาท
ประกอบด้วย

1) ข้าวไรซเ์บอร์รี่ 0.5 ก.ก.  จ านวน 1 ชิ้น
2) หมูทุบ 100 กรัม จ านวน 1 ชิ้น
3) น้ าพริก จ านวน 2 ชิ้น
4) ไข่เค็มดอกค าฝอย (3 ใบ)  จ านวน 1 ชิ้น
5) ยาหม่อง จ านวน 1 ชิ้น
6) ผ้าขาวม้า จ านวน 1 ชิ้น

จ. อุทัยธานี
กระเช้าของขวัญปีใหม่

รหัสสินค้า อน04

ติดต่อสั่งซื้อได้ที ่นายอนุชิต โอชัยกุล โทร 081-8379658
นางสาวปวิตรี อังกุลดี โทร 064-993-9399 Change for Good

จ. อุทัยธานี

ราคา 1,500 บาท
1) หมอนโชว์   จ านวน 2 ชิ้น
2) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ จ านวน 2 ชิ้น
3) สมุดโน๊ตปกผ้าทอ จ านวน 1 ชิ้น
หรือ ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน จ านวน 4 ชิ้น
4) ผ้าพันคอ จ านวน 1 ชิ้น

กระเช้าของขวัญปีใหม่


