
1. ร้านอารมณ์ดี เกษตรก้าวหน้า
ท่ี รายการ จ านวน

ฟองละ 5 บาท

แผงละ 150 บาท

ซองละ 35 บาท

3 ซอง 100 บาท

ซองละ 35 บาท

3 ซอง 100 บาท

4 หน่อไม้ (ไผ่กิมซุง) ต้มสุก ถุงละ 10 บาท

5 กล้วยน ้าว้ามะลิอ่อง หวีละ 10 – 15 บาท

6 สุกี โรล กล่องละ 30 บาท

7 เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย กัญชา-น ้าผึ ง ขวดละ 15 บาท

8 เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย ชาเขียวมะนาว ขวดละ 15 บาท

9 เคร่ืองด่ืมสมุนไพรไทย ชามะนาว ขวดละ 15 บาท

10 แซนวิซปูอัด ชิ นละ 20 บาท

11 แซนวิซฝอยทอง ชิ นละ 20 บาท

12 ข้าวหอมมะลิปลอดสาร ขนาด 1 กก. ถุงละ 50 บาท

13 ข้าวหอมมะลิปลอดสาร ขนาด 5 กก. ถุงละ 200 บาท

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์บ้านหลุม
ท่ี รายการ จ านวน

1 น ้าปลา ขนาด 300 มล. ขวดละ 15 บาท

2 หน่อไม้หวานดอง (เพชรน ้าผึ ง) ถุงละ 20 บาท

3 มะขามแก้ว 4 รส กระปุกเล็ก 15 บาท

กระปุกใหญ่ 40

4 ผักสลัด เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ฯลฯ 250 กรัม ถุงละ 20 บาท

5 น ้าพริกแจ่วบอง/ปลาร้าทรงเคร่ือง กระปุกละ 20 บาท

 ขนาด 100 กรัม

6 ผักทอด (ฟักทอง, ผักเป็ดน ้า, ฯลฯ) ชุดละ 30 บาท

พร้อมน ้าพริกกะปิ

7 ยาสีฟันสมุนไพร (เปลือกข่อยสูตรโบราณ) กระปุกละ 50 บาท

8 ผักกวางตุ้ง มัดละ 10 บาท

9 คะน้า มัดละ 10 บาท

10 ถ่ัวฝักยาว มัดละ 10 บาท

11 มะเขือ มัดละ 10 บาท

ราคา

แบบส ารวจความต้องการสินค้า
ในตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย

ราคา

ไข่ไก่อารมณ์ดี

โจ๊กจมูกข้าวไข่ขาว

ไข่ข่าวผงอัดเม็ด
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แคตตาล็อก
รายการสินค้า



3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ วัดใหม่หนองเงิน

ท่ี รายการ จ านวน

1 แกงบอน ถุงละ 20 บาท

2 แกงหยวก ถุงละ 20 บาท

3 แกงขี เหล็ก ถุงละ 20 บาท

4 แกงหอย ถุงละ 20 บาท

5 ปลาเกลือ แพ็คละ 20 บาท

6 ปลาย่าง แพ็คละ 20 บาท

7 ปลาส้ม แพ็คละ 30 บาท

8 ถ่ัวฝักยาว มัดละ 10 บาท

9 บวบ มัดละ 10 บาท

10 แตงกวา ถุงละ 10

11 ผักกินใบ - ยอด มัดละ 5-10 บาท

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรวิถีสุโขทัยต าบลปากน  า

ท่ี รายการ จ านวน

ซองเล็ก 10 บาท

ซองใหญ่ 50 บาท

2 น ้าพริกปลาดุกฟูผัดขิง 3 กระปุก 100 บาท

3 ลาบเหนือ (หมู) ส้าเร็จ ชุดละ 50 บาท

4 น ้าพริกผัดหมู กระปุกละ 20 บาท

5 ขนมกล้วย ชุดละ 20 บาท

6 ขนมฟัก ชุดละ 20 บาท

7 ขนมตาล ชุดละ 20 บาท

8 ขนมฟักทอง ชุดละ 20 บาท

ราคา

1 พริกลาบเหนือ (มะแขว่น) แบบผง

ราคา



5. ร้านลุงเป๊ียก Organic Farm
ท่ี รายการ จ านวน

1 ผักสลัด แพ็คละ 20 บาท
2 ผักเคล แพ็คละ 20 บาท
3 ผักกาดขาว แพ็คละ 20 บาท
4 มะนาว แพ็คละ 20 บาท
5 กวางตุ้ง แพ็คละ 20 บาท
6 คะน้า แพ็คละ 20 บาท
7 มะระ แพ็คละ 10 บาท
8 กระเจ๊ียบ แพ็คละ 10 บาท
9 ถ่ัวพู แพ็คละ 10 บาท

10 มะเขือเจ้าพระยา แพ็คละ 10 บาท
11 พริกขี หนู แพ็คละ 10 บาท
12 ถ่ัวฟักยาว มัดละ 10 บาท
13 ชะอม มัดละ 10 บาท
14 ผักชีรา มัดละ 10 บาท
15 ขึ นฉ่าย มัดละ 10 บาท
16 ตันหอมผักชี มัดละ 10 บาท
17 กล้วยน ้าว้า หวีละ 20 บาท
18 สลัดโรลปูอัด + น ้าจิ มซีฟู้ด กล่องละ 35 บาท
19 สลัดโรลหมูย่าง  + น ้าจิ มซีฟู้ด กล่องละ 35 บาท
20 ย้าขนมจีนผักสลัด กล่องละ 35 บาท
21 สลัดผักผลไม้รวมหมูย่างไข่ต้ม กล่องละ 35 บาท
22 เม่ียงปลาทูผักสลัด กล่องละ 40 บาท
23 มะขามแช่อ่ิม ถุงละ 20 บาท

6. สวนเลิศสิริพร
ท่ี รายการ จ านวน

1 ข้าวหอมนิล กิโลกรัมละ 70 บาท
2 งาด้าค่ัวพร้อมทาน ถุงละ 30 บาท

ถุงละ 20 บาท
กิโลกรัมละ 80 บาท

4 แตงกวา ถุงละ 10 บาท
5 ถ่ัวฝักยาว ถุงละ 10 บาท
6 มะเขือเปราะ ถุงละ 10 บาท
7 ชะอม ถุงละ 10 บาท
8 พริกขี หนูสวน ถุงละ 10 บาท
9 พริกกะเหร่ียง ถุงละ 10 บาท

10 ฝร่ังแป้นสีทอง กิโลกรัมละ 30 บาท
11 กล้วยน ้าว้า หวีละ 10-15 บาท
12 ข้าวหุงสุกหอมนิล ถุงละ 10 บาท

ราคา

ราคา

3 เห็ดนางฟ้าภูฐาน



7. สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จ ากัด
ท่ี รายการ จ านวน

1 ฟักทอง กิโลกรัมละ 15 บาท

2 ฟักอ่อน กิโลกรัมละ 15 บาท

3 ฟักแก่ กิโลกรัมละ 15 บาท

4 พริกขี หนู กิโลกรัมละ 100 บาท

5 พริกจินดา กิโลกรัมละ 60 บาท

6 พริกฮอท กิโลกรัมละ 60 บาท

7 พริกใหญ่ กิโลกรัมละ 50 บาท

8 กะเพรา ก้าละ 5 บาท

9 โหระพา ก้าละ 5 บาท

10 แมงลัก ก้าละ 5 บาท

11 ผักไผ่ ก้าละ 5 บาท

12 ขึ นฉ่าย ก้าละ 10 บาท

13 มะเขือเปราะ กิโลกรัมละ 20 บาท

14 มะเขือพวง กิโลกรัมละ 50 บาท

15 ยอดผักกูด ก้าละ 10 บาท

16 ยอดฟักทอง ก้าละ 10 บาท

17 ยอดมะระ ก้าละ 10 บาท

18 ผักบุ้ง ก้าละ 10 บาท

19 ใบชะพลู ก้าละ 10 บาท

20 กวางตุ้ง ก้าละ 10 บาท

21 คะน้า ก้าละ 10 บาท

22 แตงกวา กิโลกรัมละ 20 บาท

23 กุยช่าย ก้าละ 10 บาท

24 ผักชีฝร่ัง ก้าละ 10 บาท

25 ผักชีไทย ก้าละ 10 บาท

26 มะนาว ถุงละ 10 บาท

27 ดอกแค ถุงละ 10 บาท

28 ต้าลึง (เด็ดแล้ว) ถุงละ 10 บาท

29 กล้วยไข่ หวีละ 10-15 บาท

30 กล้วยหอมแดง หวีละ 20-40 บาท

31 กล้วยน ้าว้า หวีละ 10 บาท

32 มะละกอฮอลแลนด์ (สุก) กิโลกรัมละ 10 บาท

33 มะละกอแขกด้า (ดิบ) กิโลกรัมละ 10 บาท

34 มะละกอแขดนวลดิบ (ดิบ) กิโลกรัมละ 10 บาท

35 ชุดแกงเลียง ชุดละ 30 บาท

36 ชุกผัดฉ่าผัก ชุดละ 25 บาท

37 น ้าพริกมะขาม ชุดละ 20 บาท

ราคา



8. ปูนาชญาดา
ท่ี รายการ จ านวน

1 น ้าพริกนรกปูนา กระปุกละ 60 บาท

2 น ้าพริกปลาย่างมันปู กระปุกละ 60 บาท

3 น ้าพริกแจ่วบองปูนา กระปุกละ 60 บาท

4 ปูนาดองน ้าปลา กระปุกละ 100 บาท

5 น ้าปูร้า (ใส่ส้มต้า) ขวดละ 40 บาท

6 อ่องมันปู กล่องละ 100 บาท

7 ขนมจีนน ้ายาปูนา ชุดละ 30 บาท

8 ขนมบัวลอยเนื อปูนา ชุดละ 35 บาท

9. ข้าวป้าสร้อย
ท่ี รายการ จ านวน

1 ข้าวกล้องหอมมะลิ แพ็คละ 60 บาท

2 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง แพ็คละ 60 บาท

3 ข้าวไรซ์เบอร่ี แพ็คละ 60 บาท

4 ข้าวสามสี แพ็คละ 60 บาท

5 ข้าว กข43 ข้าวน ้าตาลต้่า แพ็คละ 60 บาท

10. สวนส้มน้องเฟลม
ท่ี รายการ จ านวน

1 ส้มแม่สิน เบอร์ 00 กิโลกรัมละ 35 บาท

2 ส้มแม่สิน เบอร์ 0 กิโลกรัมละ 30 บาท

3 ส้มแม่สิน เบอร์ 1 กิโลกรัมละ 25 บาท

4 ลองกอง (ร่วง) กิโลกรัมละ 30 บาท

5 ลองกอง (ช่อ) กิโลกรัมละ 40 บาท

11. ร้านข้าวเขาหลวง ชาญชัย
ท่ี รายการ จ านวน

1 ผงข้าวกล้องงอก ขนาด 250 กรัม แพ็คละ 50 บาท

2 ผงข้าวกล้องงอก ขนาด 500 กรัม แพ็คละ 100 บาท

3 มะลิแดงเพาะงอก 500 กรัม แพ็คละ 50 บาท

4 ข้าวรวมงอก 500 กรัม แพ็คละ 50 บาท

5 สินเหล็กเพาะงอก 500 กรัม แพ็คละ 50 บาท

6 ไรซ์เบอร่ีเพาะงอก 500 กรัม แพ็คละ 50 บาท

ราคา

ราคา

ราคา

ราคา



12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองระหัน
ท่ี รายการ จ านวน

1 ดอกอัญชัน ถุงละ 10 บาท
2 ผักคะน้าเม็กซิโก มัดละ 10 บาท
3 มะเขือพวง ถุงละ 10 บาท
4 มะเขือเปราะ ถุงละ 10 บาท
5 ต้าลึง ก้าละ 10 บาท
6 ชะอม ก้าละ 10 บาท
7 ชะเลือด ก้าละ 10 บาท
8 ผักไผ่ ก้าละ 5 บาท
9 ผักย่ีหร่า ก้าละ 10 บาท

10 กะเพรา ก้าละ 5 บาท
11 โหระพา ก้าละ 5 บาท
12 แมงลัก ก้าละ 5 บาท
13 พริกขี หนูสวน ถุงละ 10 บาท
14 ผักบุ้ง ก้าละ 5-10 บาท
15 กล้วย หวีละ 10-30 บาท
16 มะม่วง กิโลกรัมละ 10-35 บาท
17 หน่อไม้ กิโลกรัมละ 10-35 บาท
18 ดอกบัว มัดละ 10 บาท
19 มะกรูด ถุงละ 10-20 บาท
20 มะนาว ถุงละ 10-20 บาท
21 ขิง กิโลกรัมละ 5-30 บาท
22 ข่า กิโลกรัมละ 5-30 บาท
23 ตะไคร้ กิโลกรัมละ 5-30 บาท
24 มะละกอสุก กิโลกรัมละ 10-20 บาท
25 มะละกอดิบ กิโลกรัมละ 10-20 บาท
26 มะม่วงหาวมะนาวโห่ กิโลกรัมละ 10-30 บาท
27 ลูกหม่อน (มัลเบอรร่ี) กิโลกรัมละ 20-80 บาท
28 ชาใบหม่อนผสมใบเตย แพ็คละ - บาท
29 ลูกประคบสมุนไพร ลูกละ 45 บาท
30 หม่อน 3 รส กระปุกละ 25 บาท
31 ดอกอัญชัญตากแห้ง ถุงละ 20 บาท
32 มะตูมตากแห้ง ถุงละ 25 บาท
33 แชมพูสมุนไพร 10 ชนิด ขวดละ 70 บาท
34 ทรีทเม้นท์สมุนไพร ขวดละ 80 บาท
35 น ้ายาล้างจาน (มะกรูด/มะนาว) ขวดละ 35-70 บาท
36 หน่อไม้ดอง ขวดละ 10-20 บาท
37 กระเจ๊ียบตากแห้ง ถุงละ 20 บาท
38 ยาอายุวัฒนะ ขวดละ 120 บาท
39 ขมิ นผง ขวดละ 35 บาท
40 ขิงผง ขวดละ 35 บาท
41 มะรุมผง ขวดละ 35 บาท

ราคา



13. สมาคมการค้าเกษตรฯ
ท่ี รายการ จ านวน

1 ซีเรียลไรซ์เบอร่ีอบกรอบ ซองละ 15 บาท

2 ซีเรียลไรซ์เบอร่ีอบกรอบรสปาปริก้า ซองละ 15 บาท
กระปุกละ 35 บาท

3 กระปุก 100 บาท

กระปุกละ 35 บาท

3 กระปุก 100 บาท

5 ส้มแม่สิน เบอร์ 00 กิโลกรัมละ 35 บาท

6 ส้มแม่สิน เบอร์ 0 กิโลกรัมละ 30 บาท

7 ส้มแม่สิน เบอร์ 1 กิโลกรัมละ 25 บาท

8 ลองกอง (ร่วง) กิโลกรัมละ 30 บาท

9 ลองกอง (ช่อ) กิโลกรัมละ 40 บาท

10 มะพร้าวน ้าหอม ลูกละ 30 บาท
เสียบไม้ 10 บาท

แพ็คละ 25 บาท

ตะกร้า 50 บาท

12 กล้วยกวน แพ็คละ 35 บาท

13 มะม่วงกวน แพ็คละ 35 บาท

14 ผงกล้วยดิบ ซองละ 100 บาท

15 ผงกระเจ๊ียบเขียว ซองละ 100 บาท

16 ไซรัปน ้าอ้อย 200 กรัม ขวดละ 40 บาท

17 แชมพูสระผมสมุนไพร 250 กรัม ขวดละ 80 บาท

18 ครีมนวดผมสมุนไพร  250 กรัม ขวดละ 80 บาท

19 สบู่สมุนไพร 100 กรัม ก้อนละ 40 บาท

20 สบู่สมุนไพร ส้ม-น ้าผึ ง 100 กรัม ก้อนละ 40 บาท

21 สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ขวดละ 100 บาท

14. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ฟุ้งเฟ่ืองเมืองบางขลัง
ท่ี รายการ จ านวน

1 น ้าอ้อยคั นสด (ซื อ 10 ขวด แถม 2 ขวด) ขวดละ 10 บาท

หลอดละ 35 บาท

3 หลอด 100 บาท

3 ข้าวขาว กข43 ขนาด 5 กิโลกรัม ถุงละ 150 บาท

4 กล้วยน ้าว้า หวีละ 10 บาท

5 กล้วยไข่ หวีละ 20 บาท

6 กล้วยหอมทอง หวีละ 25 บาท

ทองม้วน

ราคา

2 น ้าอ้อยไซรัป ขนาด 100 มล.

ราคา

11 กล้วยตาก

4

3

ขนมผิง



15. ร้าน JN หมูป้ิง & ไก่ป้ิง
ท่ี รายการ จ านวน

1 หมูป้ิงนมสด ไม้ละ 10 บาท
2 หมูป้ิงย่าง ไม้ละ 12 บาท
3 หมูป้ิงพริกป่น ไม้ละ 12 บาท
4 ไก่ป้ิงหม่าล่า ไม้ละ 12 บาท
5 ไก่ป้ิงพริกแห้ง ไม้ละ 10 บาท
6 ข้าวเหนียวนุ่ม ห่อละ 10 บาท
7 ข้าวหอมมะลิ ถุงละ 10 บาท
8 ข้าวกะเพราหมูป้ิง กล่องละ 45 บาท
9 ข้าวกะเพราไข่เจียว กล่องละ 45 บาท

10 ข้าวกะเพราลูกชิ นปลา กล่องละ 45 บาท
11 ข้าวไข่เจียวหมูป้ิงสับ (ราดข้าว) กล่องละ 45 บาท
12 ข้าวผัดไข่ กล่องละ 35 บาท
13 ข้าว + ไข่ดาว (2 ฟอง) กล่องละ 30 บาท
14 ก๋วยเต๋ียวค่ัวไข่ กล่องละ 35 บาท
15 ผัดมาม่าไข่ยู่ย่ี กล่องละ 35 บาท
16 ข้าวไข่เจียว + น ้าพริกกะปิ กล่องละ 35 บาท
17 ข้าวหน้าไก่ทอด กล่องละ 45 บาท
18 ข้าวหน้าไก่ทอดพริกแห้ง กล่องละ 45 บาท
19 ข้าวไข่เจียวพริกป่น กล่องละ 35 บาท
20 ต้มย้าปลากระป๋อง + ข้าวสวย กล่องละ 55 บาท
21 ย้าปูอัดเส้นมาม่า กล่องละ 45 บาท
22 ขนมปังชอคโกแลตหน้ากล้วย แผ่นละ 25 บาท
23 ขนมปังเนยสดหน้ากล้วย แผ่นละ 25 บาท
24 ขนมปังหน้าไข่ดาว แผ่นละ 25 บาท
25 กล้วยบวชชี  (น ้ากะทิใบเตย) ถุงละ 25 บาท
26 น ้าอัญชัน ขวดละ 20 บาท
27 น ้าอัญชันนมสด แก้วละ 35 บาท
28 น ้าใบเตยสด ขวดละ 20 บาท
29 น ้าใบเตยวุ้นมะพร้าว + น ้าแข็ง แก้วละ 35 บาท
30 น ้าด่ืมสะอาด ขวดละ 10 บาท
31 เฉาก๊วยน ้าเช่ือม ถุงละ 20 บาท
32 เฉาก๊วยนมสด แก้วละ 35 บาท
33 ข้าวโพดอบเนย 35 บาท
34 คัพเค้กไข่นุ่ม ชิ นละ 35 บาท
35 เค้กโรลวนิลา 2 ชิ น ชุดละ 25 บาท
36 เค้กฝอยทอง ชิ นละ 45 บาท
37 ไข่ไก่ดิบ (เลี ยงธรรมชาติ) ฟองละ 5 บาท

ราคา


