
รหสัสนิคา้ รายการสนิคา้ หนว่ย จํานวน
081301409 เบอรท์อลล ีบาลสามกิ เกลซ 200 มล. ขวด
081300304 กระเทยีมเจยีว ตราชา้งคู ่500 กรัม/แพ็ค# แพ็ค
081301094 กระเทยีมเจยีว ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080500028 กระเทยีมดอง ตราแมจ่นิต ์1800 กรัม กระปกุ
080500021 กระเทยีมดอง ตราแมจ่นิต ์870 กรัม กระปกุ
080500001 กระเทยีมดอง ตราเลง่เฮง 900 กรัม กระปกุ
081301053 กระเทยีมป่น ตรามอื 200 กรัม. ถงุ
081300445 กระเทยีมผง ตรามอื 50  กรัม# ขวด
081300014 กลนิวนลิา วนิเนอร ์28 มล. ขวด
081301010 กะท ิ100% ตราอัมพวา 1000 มล. ขวด
081300582 กะท ิ100% ตราอัมพวา 250 มล. ขวด
081300021 กะท ิชาวเกาะ UHT 1 ลติร กลอ่ง
081300159 กะท ิตราอรอ่ยด ีUHT 1 ลติร กลอ่ง
081300151 กะท ิตราอรอ่ยด ีUHT 250 มล. กลอ่ง
081501020 กะปิ ตรากุง้ไทย 90 กรัม กระปกุ
081300779 กะปิ ตราชงั 400 กรัม กระปกุ
081300240 กะปิ ตราชงั 575 กรัม กระปกุ
081301024 กะปิ ตราชงั 90 กรัม กระปกุ
081300826 กะปิ ตราเรอืใบ กระปกุ
081400995 กาแฟ เบอรด์ ี3 IN 1 เอสเปรสโซ ่(14.8 กรัม*60 ซอง) แพ็ค
081500553 กนุเชยีงหม ูเกรด A ตราเตยีฮังต ี995 กรัม# ถงุ
081500809 กนุเชยีงหม ูเจ๊ไน๊ 1000 กรัม แพ็ค
081500089 เกล็ดขนมปัง ฟารม์เฮา้ส ์1 กก. (ถงุสแีดง) แพ็ค
081500160 เกล็ดขนมปัง ฟารม์เฮา้ส ์1 กก. (ถงุสนํีาเงนิ) ถงุ
081500351 เกล็ดขนมปังชบุทอด ตราดาว 1 กก. แพ็ค
080900093 เกล็ดขา้วโอ๊ตหยาบ ตรา HANNE 500 กรัม แพ็ค
081300241 เกลอืปรงุทพิย ์1 กก.# ถงุ
081300490 เกลอืปรงุทพิย ์5 กก. ถงุ
081300242 เกลอืปรงุทพิย ์500 กรัม # ถงุ
081300243 เกลอืปรงุทพิย ์ขวด 120 กรัม# ขวด
081300444 เกลอืปรงุทพิย ์ขวด 330 กรัม# ขวด
081300024 เกลอืเม็ด 5 กก./ถงุ ถงุ
081500883 เกยีวซา่ไสผั้ก ARO 30 ลกู/แพ็ค แพ็ค
081501028 เกยีวซา่หม ูARO 22 กรัม*30 ชนิ แพ็ค
081500989 แกงกะหรญีปีุ่ น กลอ่งสแีดง level 1 ขนาด 230 / 238 กรัม กลอ่ง
081500272 แกงกะหรญีปีุ่ น กลอ่งสนํีาเงนิ level 3 ขนาด 230 / 238 กรัม กลอ่ง
080600139 ไกป๊่อป 1 กก. แพ็ค
081500327 ไกย่อ GSB 420 กรัม แทง่
081500558 ไกย่อ สหฟารม์ 420 กรัม/แทง่# แทง่
081500991 ไกห่ยอง ตรา ARO 400 กรัม/แพ็ค ถงุ
080100020 ไกห่ยอง สหฟารม์ 500 กรัม/แพ็ค# แพ็ค
081500178 ขนมจบีกุง้ ARO (1*70 ชนิ) แพ็ค
081500886 ขนมจบีหม ูARO 16 ก x 70 ชนิ แพ็ค
080900030 ขนมปัง ฟารม์เฮา้ส ์480 กรัม# แถว
080900032 ขนมปัง ฟารม์เฮา้ส ์โฮลวที 500 กรัม# แถว
080603029 ขนมปังกรอบแครกเกอร ์HAITAI ORIGINAL(จดื) แพ็ค
080609157 ขนมปังกรอบแครกเกอร ์แผน่กลม ชนดิเค็ม 1.3 กก. ปีบ
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080609185 ขนมปังกรอบแครกเกอรส์ปัปะรดแผน่สเีหลยีม ปีบ
080609184 ขนมปังกรอบแครกเกอรส์าหรา่ยแผน่กลม ปีบ
081500718 ขนมปังกะโหลก 540 กรัม แถว
080603115 ขนมปังแครกเกอร ์ชสีเชค 5.5 กโิลกรัม ปีบ
080900090 ขนมปังแซนวชิ ฟารม์เฮา้ส ์240 กรัม แพ็ค
080900028 ขนมปังเบอรเ์กอร ์ฟารม์เฮา้ส ์320 กรัม (6 ชนิ)# แพ็ค
080900103 ขนมปังฮอทดอก CP 225 กรัม แพ็ค
080900033 ขนมปังฮอทดอก ฟารม์เฮา้ส ์(1*5 ชนิ)# แพ็ค
080609203 ขนมมารช์เมลโลส่อดไสร้วมรส ไมลด์ ี120 กรัม (1*4กรัม*30 ชนิ) แพ็ค
080603007 ขนมโอรโีอคกุกแีซนวชิ 29.4 กรัม*12 ชนิ กลอ่ง
081100070 ขา้วกลอ้งหอมมะล ิ100% ตราแสนด ี5 กก. ถงุ
081100005 ขา้วกลอ้งหอมมะล ิARO 5 กก.# ถงุ
080600007 ขา้วเกรยีบกุง้ดบิ มโนหร์า 1 กก. ถงุ
080600008 ขา้วเกรยีบกุง้ดบิ มโนหร์า 500 กรัม ถงุ
081300943 ขา้วคัวขา้วเหนยีว ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081100102 ขา้วแดงหอม ตราเบญจรงค ์5 กก. ถงุ
080600127 ขา้วโพดกรอบ คอนเน่ รสดังเดมิ (14 กรัม * 12 หอ่) แพ็ค
080609176 ขา้วโพดปอปคอรน์ 1000 กรัม ถงุ
080100055 ขา้วโพดหวาน ตรา ARO 340 กรัม (1*3 กระป๋อง) แพ็ค
081100098 ขา้วไรซเ์บอรร์ ีตราเบญจรงค ์1 กก. ถงุ
081100083 ขา้วหอมผสม 70% ตราฉัตร 5 กก. (ถงุสสีม้) ถงุ
081100088 ขา้วหอมมะล ิ100% ตราเบญจรงค ์15 กก. กระสอบ
081100007 ขา้วหอมมะล ิ100% ตรามาบญุครอง 5 กก.# ถงุ
081100084 ขา้วหอมมะลชิาววัง 100% ตราเบญจรงค ์5 กก. ถงุ
081100100 ขา้วเหนยีวเขยีวง ูตราแสนด ี5 กก. ถงุ
080900104 ขา้วโอ๊ต สกุเร็ว QUAKER 800 กรัม กระป๋อง
080900065 ขา้วโอ๊ตแบบละเอยีด ตรา MG (ถงุสฟ้ีา) 400 กรัม ถงุ
080900092 ขา้วโอ๊ตอบหยาบ ตรา MG 400 กรัม แพ็ค
080500029 ขงิดอง 1600 กรัม กระป๋อง
080500039 ขงิดองสามรส ตราแมจ่นิต ์1800 กรัม ขวด
080500037 ขงิดองสามรส ตราแมจ่นิต ์870 กรัม ขวด
081500237 ไขป่ลาปรงุรสสสีม้แชแ่ข็ง 500 กรัม แพ็ค
081500242 ไขม่ว้นญปีุ่ นแชแ่ข็ง 500 กรัม แพ็ค
081301172 คนอร ์อรอ่ยชวัร ์ผงปรงุรสไก ่800 กรัม แพ็ค
081300120 คนอรก์อ้น รสไก ่(1*24 กอ้น*20 กรัม) แพ็ค
081300560 คนอรก์อ้น รสไก ่80 กรัม กลอ่ง
081300863 คนอรก์อ้น รสตม้ยํา 24 กรัม *24 กอ้น/กลอ่ง กลอ่ง
081300137 คนอรก์อ้น รสหม ู(1*24 กอ้น*20 กรัม) แพ็ค
081300600 คนอรก์อ้น รสหม ู80 กรัม (4 กอ้น) กลอ่ง
081300152 คนอรผ์ง รสไก ่450 กรัม แพ็ค
080400002 ครมีชสี CAROLINE 2 กก. กลอ่ง
080400269 ครมีชสี ฟิลาเดเฟีย คราฟท ์250 กรัม กอ้น
081300143 ครมีซปุเบส คนอร ์1000 กรัม กระป๋อง
081400026 ครมีเทยีม คอฟฟีเมต 450 กรัม กลอ่ง
081400342 ครมีเทยีม คอฟฟีเมต 900 กรัม กลอ่ง
080400028 ครมีเทยีมนมขน้หวาน ตราคารเ์นชัน 388 กรัม กระป๋อง
081300249 คอฟฟีชกูาร ์ตรามติรผล (1*30 ซอง)# แพ็ค
080900027 คอรน์เฟลค ARO 1000 กรัม แพ็ค
080400255 คาราเมล ไซรัป JUNIPER 800 มล. ขวด
080400406 คกุกงิครมี Extra Yield แองเคอร ์1 ลติร กลอ่ง



080603032 คกุก ีวนลิา 4500 กรัม ปีบ
081300599 เครอืงตม้กว๋ยเตยีวหมนํูาตก แบบหอ่ผา้ หอ่
081300253 เครอืงตุน๋กว๋ยเตยีวนําตก  ตราโบแดง# หอ่
081300578 เครอืงตุน๋ยาจนี 20 กรัม * 10 หอ่ แพ็ค
081300251 เครอืงตุน๋ยาจนีหม-ูไก ่ตรายงูทอง 70 กรัม# แพ็ค
081300252 เครอืงพะโล ้ตราราชา 5 กรัม# ซอง
080900073 เคลล็อกซ ์คอนเฟลก 1200 กรัม กลอ่ง
080900009 เคลล็อกซ ์คอนเฟลก 500 กรัม กลอ่ง
081300408 แคปเปอร ์ตราฟรากาตา้ 100 กรัม# ขวด
080900036 แคปเปอร ์ตราฟรากาตา้ 240 กรัม# ขวด
081401140 โคก้ 1.25 ลติร (1*12 ขวด) แพ็ค
081400853 โคก้ 1.5 ลติร ขวด
081401118 โคก้ กระป๋อง 325 มล. (1*24 กระป๋อง) ลัง
081477965 โคก้ กระป๋อง 325 มล. (6 กระป๋อง) แพ็ค
081400988 โคก้ ขวดพลาสตกิ 450 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค
081401005 โคก้ซโีร ่กระป๋อง 325 มล. (1*24 กระป๋อง) ลัง
080700123 งาขาว ตราไรท่พิย ์100 กรัม แพ็ค
080710015 งาขาว ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080710016 งาดํา ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080300087 เงาะในนําเชอืม ตรา UFC 20 ออนซ์ กระป๋อง
080300092 เงาะสอดไสส้บัปะรด ตรา UFC 20 ออนซ์ กระป๋อง
080300006 เงาะเอในนําเชอืม ตรามาล ี20 ออนซ์ กระป๋อง
081477886 ชเวปส ์โทนคิ วอเตอร ์(สเีหลอืง) 330 มล. กระป๋อง
081477815 ชเวปส ์โทนคิ วอเตอร ์(สเีหลอืง) 330 มล. [1*24 กระป๋อง] ถาด
081411814 ชเวปส ์นําโซดา (สดํีา) 330 มล. [1*24 กระป๋อง] ถาด
081400677 ช็อกโกแลตเรนโบว ์คละส ี1 ก.ก./ถงุ ถงุ
080700087 ช็อคโกแล็ต (แผน่) ทวิลปิซเูปอรค์อมพาวด ์ 1000 กรัม แทง่
080400169 ช็อคโกแลต ไซรัป HERSHEY (24 ออนซ*์1) ขวด
080400316 ช็อคโกแลต ไซรัป HERSHEY 3.4 กก แกลลอน
080700036 ช็อคโกแล็ตขาว (แผน่) ทวิลปิ ไวทค์อมพาวด ์ 1 กก. แพ็ค
080600014 ช็อคโกแลตชพิ ขนาดกลาง ตราทวิลปิ 650 กรัม ถงุ
081400549 ชาเขยีวผงปรงุสําเร็จ ตรามอื 200 กรัม ถงุ
081400457 ชาจัสมนิ กรนีท ีTWININGS กลอ่ง
081400659 ชาผงปรงุสําเร็จ ตรามอื 400 กรัม ถงุ
081400045 ชาลปิตัน ซอง (1*100 SACHETS) กลอ่ง
081477989 ชาลปิตัน ไอซท์ ีรสเลมอน 300 มล. (12 ขวด) แพ็ค
081400367 ชาเอริล์เกรย ์TWININGS กลอ่งสเีขยีว (1*25 ซอง) กลอ่ง
081400355 ชาเอริล์เกรย ์TWININGS กลอ่งสแีดง (1*25 ซอง) กลอ่ง
081400366 ชาเอริล์เกรย ์TWININGS กลอ่งสเีหลอืง (1*25 ซอง) กลอ่ง
080400277 ชสี เมนแลนด ์เกาดา้ 200 กรัม แพ็ค
080400273 ชสีเชดดา้ กอ้น ARO 2000 กรัม แพ็ค
080400118 ชสีเชดดา้ สไลด ์24 ชนิ คราฟท ์500 กรัม แพ็ค
080400122 ชสีเชดดา้ สไลด ์24 ชนิ อลาวร ี500 กรัม แพ็ค
080400004 ชสีเชดดา้ สไลด ์24 ชนิ อมิพเีรยีล แพ็ค
080400011 ชสีเชดดา้ สไลด ์48 ชนิ อลาวร ี1 กก. แพ็ค
080400012 ชสีเชสเดล สไลด ์12 แผน่ ตราเชสเดล 250 กรัม แพ็ค
080400013 ชสีเชสเดล สไลด ์24 แผน่ ตราเชสเดล 500 กรัม แพ็ค
080400016 ชสีพามซีาน ผง อมิพเีรยีล 100 กรัม กระป๋อง
080400126 ชสีมอสซาเรลลา กอ้น ARO 2 กก. กอ้น
080400127 ชสีมอสซาเรลลา ขดู ARO 1 กก. แพ็ค



080300067 เชอรร์แีดง มกีา้น S&W มาราสชโิน 751 กรัม ขวด
081200379 ซอสโชย ุ(ซอีวิญปีุ่ น) ARO (1*50 ซอง) แพ็ค
081200002 ซอสโชยญุปีุ่ น ทาคมูอิาย ิ1000 มล. ขวด
081200209 ซอสโชยญุปีุ่ น ทาคมูอิาย ิ600 มล. ขวด
081200004 ซอสแดง ขวด
081200005 ซอสถัวเหลอืง คกิโคแมน (ฝาสแีดง) 1 ลติร ขวด
081200006 ซอสถัวเหลอืง คกิโคแมน 1.6 ลติร ขวด
081200399 ซอสทงคัตส ึคกิโคแมน 1000 มล. ขวด
081200229 ซอสทงคัตส ึตราสบุาก ิ1.5 ลติร ขวด
081200009 ซอสทาบาสโก ้150 มล. ขวด
081200010 ซอสทาบาสโก ้MCILHENNY 60  มล. ขวด
081200163 ซอสเทอรยิาก ิ200 มล. ขวด
081200011 ซอสเทอรยิาก ิทาคมูอิาย ิ1000 มล. ขวด
081200220 ซอสบารบ์คีวิ ตราคราฟท ์496 กรัม ขวด
081200983 ซอสบารบ์คีวิ สตูรตน้ตํารับ ตราไฮนซ ์570 กรัม ขวด
081200178 ซอสปรงุรส ตรางว่นเชยีง (ฝาเขยีว) 4300 มล. แกลลอน
081201011 ซอสปรงุรส ตรางว่นเชยีง 1000 มล. ขวด
081200016 ซอสปรงุรสเขยีว ตราภเูขาทอง 1000 มล. ขวด
081200137 ซอสปรงุรสเขยีว ตราภเูขาทอง 200 มล. ขวด
081200017 ซอสปรงุรสเขยีว ตราภเูขาทอง 3000 มล. แกลลอน
081200019 ซอสปรงุรสเขยีว ตราภเูขาทอง 740 มล. (ขวดแกว้) ขวด
081200191 ซอสปรงุรสฝาเขยีว งว่นเชยีง 700 มล. ขวด
081200023 ซอสปรงุอาหาร แม็กก ี100 มล. ขวด
081200024 ซอสปรงุอาหาร แม็กก ี200 มล. ขวด
081200218 ซอสปรงุอาหาร แม็กก ี980 มล. ขวด
081200156 ซอสเปรยีว ( จกิโฉ่ ) ตราหวักวาง 600 มล. ขวด
081200029 ซอสเปรยีว ลแีอนดเ์พอรร์นิส ์290 มล. ขวด
081200246 ซอสผงสําหรับทําทาโก ้30 กรัม ตรา OLD EL PASO แพ็ค
081201015 ซอสผงสําหรับทําทาโก ้35 กรัม ตราแม็คคอรม์คิ แพ็ค
081300584 ซอสผงสําหรับทํานําเกรวผีสมหวัหอม 24 กรัม ตราแม็คคอรม์คิ แพ็ค
081200033 ซอสพรกิ โรซา่ (1*100*11 กรัม) แพ็ค
081200121 ซอสพรกิ โรซา่ 300 กรัม ขวด
081200100 ซอสพรกิ โรซา่ ชนดิถุงเตมิ 1000 กรัม ถงุ
081200222 ซอสพรกิ ศรรีาชา ARO 4500 กรัม แกลลอน
081200362 ซอสพรกิ ศรรีาชา เผ็ดกลาง 570 มล. ขวด
081200257 ซอสพรกิ ศรรีาชา เผ็ดมาก 570 มล. ขวด
081200201 ซอสพรกิ ศรรีาชา ไฮควิ 670 กรัม ขวด
081200120 ซอสพรกิ ไฮนซ ์5000 กรัม แกลลอน
081200228 ซอสพรกิเกาหล ีโกชจัูง 1 กก./กระปกุ กระปกุ
081200224 ซอสพรกิเกาหล ีโกชจัูง 3 กก./กระปกุ กระปกุ
081200995 ซอสพรกิเกาหล ีโกชจัูง 500 กรัม/กระปกุ กระปกุ
081200993 ซอสพรกิไฮน ์2.3 กก. แกลลอน
081200388 ซอสพซิซา่ คนอร ์1 กก. ถงุ
081200359 ซอสมะขามเปียกเขม้ขน้คนอร ์1 กก ถงุ
081200994 ซอสมะเขอืเทศ ARO 5000 กรัม แกลลอน
081200046 ซอสมะเขอืเทศ โรซา่ (1*100*11 กรัม) แพ็ค
081200048 ซอสมะเขอืเทศ โรซา่ 300 กรัม ขวด
081200049 ซอสมะเขอืเทศ โรซา่ 5500 กรัม แกลลอน
081200050 ซอสมะเขอืเทศ โรซา่ 600 กรัม ขวด
081200101 ซอสมะเขอืเทศ โรซา่ ชนดิเตมิ 1000 กรัม ถงุ



081200051 ซอสมะเขอืเทศ ไฮนซ ์(1*100*10 กรัม) แพ็ค
081201013 ซอสมะเขอืเทศ ไฮนซ ์2200 กรัม แกลลอน
081200053 ซอสมะเขอืเทศ ไฮนซ ์300 กรัม ขวด
081200180 ซอสมะเขอืเทศ ไฮนซ ์5000 กรัม แกลลอน
081200056 ซอสมะเขอืเทศเขม้ขน้ ไมกา้ 170 กรัม กระป๋อง
081200057 ซอสมะเขอืเทศเขม้ขน้ ไมกา้ 3.2 กก. กระป๋อง
081200161 ซอสมะเขอืเทศเขม้ขน้ ไมกา้ 560 กรัม กระป๋อง
081200058 ซอสมะเขอืเทศเขม้ขน้ ไมกา้ 910 กรัม กระป๋อง
081200059 ซอสเย็นตาโฟ ศภุวรรณ 750 มล. ขวด
081200061 ซอสสเต็ก HP 255 กรัม ขวด
081200143 ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบรูณ์ 800 กรัม ขวด
081200108 ซอสหอยนางรม ตราแมค่รัว 4500 ซซีี แกลลอน
081200067 ซอสหอยนางรม ตราแมค่รัว 600 มล. ขวด
081200124 ซอสหอยนางรม สตูร 3 ไฮนซ ์5 กก. แกลลอน
081201004 ซอสเห็ดหอม เด็กสมบรณู ์800 กรัม ขวด
081500844 ซาลาเปาไสค้รมี ARO  37 กรัม 1*15 ชนิ แพ็ค
081500843 ซาลาเปาไสห้มแูดง ARO 37 กรัม 1*15 ชนิ แพ็ค
081500545 ซาลาเปาไสห้มสูบั ARO 37กรัม 1*15 ชนิ แพ็ค
080400353 ซาวครมี CAROLINE 150 กรัม ถว้ย
080400020 ซาวครมี โฟรโ์มสต ์5 ออนซ์ ถว้ย
081200071 ซอีวิขาว ตรางว่นเชยีง 300 มล. ขวด
081200079 ซอีวิขาว สตูร 1 ตรางว่นเชยีง 700 มล. ขวด
081200168 ซอีวิขาว สตูร 1 ตราเด็กสมบรูณ์ 2000 มล. แกลลอน
081200074 ซอีวิขาว สตูร 1 ตราเด็กสมบรูณ์ 6000 มล. แกลลอน
081200075 ซอีวิขาว สตูร 1 ตราเด็กสมบรูณ์ 700 มล. ขวด
081200098 ซอีวิขาว สตูร 5 ตราเด็กสมบรูณ์ 6000 มล. แกลลอน
081200081 ซอีวิขาวเหด็หอม เจ ตราเด็กสมบรูณ์ 700 มล. ขวด
081200111 ซอีวิดํา สตูร 1  ตราเด็กสมบรูณ์ 970 มล. ขวด
081200095 ซอีวิดํา สตูร 1 ตรางว่นเชยีง 700 มล. ขวด
081200083 ซอีวิดํา สตูร 5 ตราเด็กสมบรูณ์ 940 มล. ขวด
081200086 ซอีวิหวาน ตรางว่นเชยีง 700 มล. ขวด
081200213 ซอีวิหวาน ตราเด็กสมบรูณ์ 970 กรัม ขวด
081477994 เซเวน่-อัพ ขวดพลาสตกิ 345 มล. (12 ขวด) แพ็ค
081477901 โซดา ตราร็อค เมาเท็น 325 มล. (1*24 ขวด) ถาด
081500540 โซดา ตราสงิห ์(1*24 ขวด) ถาด
081300351 ตังฉ่าย ตราลกูทอ้ 300 กรัม# กระปกุ
081300352 ตังฉ่าย ตราลกูทอ้ 450 กรัม# แพ็ค
081300135 เตา้เจยีว สตูร 1 ตราเด็กสมบรูณ์ 800 มล. ขวด
081300031 เตา้เจยีวขาว กก.
081300032 เตา้เจยีวญปีุ่ น MARUKOME 1 กก. ถงุ
081301046 เตา้เจยีวแดซงั (เดนจัง) 1 กก. กลอ่ง
081300035 เตา้หูย้ ี250 กรัม ขวด
081300036 เตา้หูย้ ีตรากเิลน 2700 กรัม กระป๋อง
081301042 เตา้หูย้ ีตราอ๊วงโหว 2.8 กก. กระปกุ
080500005 แตงกวาดอง ชนดิเปรยีว ตราซสี 454 กรัม ขวด
080500016 แตงกวาดอง ชนดิหวาน ตราซสี 454 กรัม ขวด
080300208 ถัวขาวในซอสมะเขอืเทศ ตราอะยัม 425 กรัม กระป๋อง
080300012 ถัวขาวในซอสมะเขอืเทศ แม็กกาเร็ต 450 กรัม กระป๋อง
080710017 ถัวเขยีว ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080710014 ถัวเขยีวซกี ตราไรท่พิย ์500 กรัม/ถงุ แพ็ค



080710018 ถัวเขยีวลอกเปลอืก ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080710020 ถัวแดง ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080700115 ถัวแดงหลวง ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081500049 ถัวลันเตาเม็ด แชแ่ขง็ TALLEYS 1 กก. (ไมม่ ีVAT) กก.
080710021 ถัวลสิง เม็ดกลาง ตราไรท่พิย ์500 กรัม (ถงุสเีขยีว) แพ็ค
080710022 ถัวลสิงป่น ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080700108 ถัวลสิงลอกเปลอืก ตราไรท่พิย ์1000 กรัม ถงุ
080710023 ถัวลสิงลอกเปลอืก ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080300049 ถัวลกูไก ่ตราแม็กกาเร็ต 500 กรัม ถงุ
080710024 ถัวเหลอืง ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080710025 ถัวเหลอืงซกี ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081500732 ทอดมันกุง้ แชแ่ข็ง ARO (1*30 ชนิ) 750 กรัม แพ็ค
080400362 ท็อปปิง สตรอเบอรร์ ีJUNIPER 1.2 กก. กระปกุ
081500192 ทาโกะยาก ิแชแ่ข็ง แพ็ค
081500208 ทารต์เค็มสําเร็จรปู (55 มม.) 88 ชนิ/แพ็ค แพ็ค
080400256 นมขน้หวาน คารเ์นชนั ถงุเตมิ 2 กก. ถงุ
080400260 นมขน้หวาน ตรามะล ิ385 กรัม กระป๋อง
080400027 นมจดื ตราคารเ์นชนั 405 กรัม กระป๋อง
081477947 นมโชคชยั รสจดื 2000 มล. แกลลอน
081477849 นมถัวเหลอืง ดน่ีา ผสมงาดํา 180 มล. (1*4 กลอ่ง) แพ็ค
081400952 นมถัวเหลอืง ดน่ีา สตูรจมกูขา้วญปีุ่ น 180 มล.*48 กลอ่ง ลัง
081400839 นมถัวเหลอืง แลคตาซอย รสหวาน 200 มล. (1*6 กลอ่ง) แพ็ค
081400775 นมถัวเหลอืง แลคตาซอย ไฮแคลเซยีม 125 มล. (1*6) แพ็ค
081477950 นมถัวเหลอืง แลคตาซอย ไฮแคลเซยีม 300 มล. (1* 6 กลอ่ง) แพ็ค
081400057 นมถัวเหลอืง ไวตามลิค ์UHT รสหวาน 250 มล. กลอ่ง
081400058 นมถัวเหลอืง ไวตามลิค ์UHT สตูรเจ 250 มล. กลอ่ง
081301038 นมถัวเหลอืง ไวตามลิค ์โลวช์กูา้ (125 มล.*6 กลอ่ง) แพ็ค
081400812 นมถัวเหลอืง ไวตามลิค ์โลวช์กูา้กลอ่งสเีขยีว(250มล.*6กลอ่ง) แพ็ค
081477837 นมถัวเหลอืง ไวตามลิค ์โลวช์กูา้กลอ่งสฟ้ีา(230มล.*6กลอ่ง) แพ็ค
081400881 นมถัวเหลอืง ไวตามลิค ์ออรจินัิล (250 มล.*36 กลอ่ง) ลัง
081401010 นมถัวเหลอืง ไวตามลิค ์ออรจินัิล 200 มล.(1*48 กลอ่ง) ลัง
081401098 นมไทย-เดนมารค์ UHT รสจดื 250 มล. (1*12 กลอ่ง) แพ็ค
081400964 นมผง ตราแดรฟีารม์ 1 กก. แพ็ค
081400939 นมผงกลนิวานลิลา คารเ์นชนั ทรพีลัส 550 กรัม ถงุ
081400384 นมสด โฟรโ์มสต ์รสจดื 2000 มล. แกลลอน
081400107 นมสด เมจ ิรสจดื 2000 มล. แกลลอน
081400435 นมสด เมจ ิรสจดื 5000 มล. แกลลอน
081411810 นําค็อกเทล รสบลเูบอรร์ ีตราตงิฟง 755 มล. ขวด
081400848 นําค็อกเทล รสเสาวรส ตราตงิฟง 755 มล. ขวด
081200383 นําจมิไก ่ARO 1000 กรัม ถงุ
081201030 นําจมิไก ่ARO 11 กรัม (1*50 ซอง) แพ็ค
081200097 นําจมิไก ่ฉัวฮะเส็ง 3000 ซซีี แกลลอน
081200126 นําจมิไก ่ตราแมป่ระนอม 300 กรัม ขวด
081200102 นําจมิไก ่ตราแมป่ระนอม 5 กก. แกลลอน
081200090 นําจมิไก ่ตราแมป่ระนอม 980กรัม ขวด
081200243 นําจมิบ๊วยกอ ฉัวฮะเส็ง 250 กรัม (1*3 ขวด) แพ็ค
081200092 นําจมิบ๊วยกอ ฉัวฮะเส็ง 900 กรัม ขวด
081201042 นําจมิบ๊วยเจยี ตราอาเหลยีง 900 กรัม ขวด
081200117 นําจมิสกุ ีพันทา้ยนรสงิห ์สตูรกวางตุง้ 830 มล. ขวด
081200133 นําจมิสกุ ีพันทา้ยนรสงิห ์สตูรดังเดมิ 750 มล. ขวด



081301022 นําเชอืม เมเปิล อมิพเีรยีล 700 กรัม ขวด
081300515 นําเชอืม อมิพเีรยีล กลนินําผงึ 670 มล. ขวด
081400855 นําดมื ครสิตัล (600 มล. * 12 ขวด) แพ็ค
081400577 นําดมื ตราชา้ง 600 มล.*12 ขวด แพ็ค
081477946 นําดมื ตราเนสทเ์ล ่เพยีวไลฟ์ 330 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค
081477864 นําดมื ตราสงิห ์330 มล.*12 ขวด แพ็ค
081301120 นําตาลกรวด ตราไรท่พิย ์500 กรัม ถงุ
081300506 นําตาลกรวด มติรผล 500 กรัม/ถงุ ถงุ
081300563 นําตาลทราย ARO ชนดิซอง 6 กรัม (1*300 ซอง) แพ็ค
081300254 นําตาลทราย ตรามติรผล 1 กก.# แพ็ค
081300544 นําตาลทรายขาว ลนิ 1 กก. ถงุ
081301126 นําตาลทรายแดงผง ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081300546 นําตาลทรายแดงเม็ด ตรามติรผล ชนดิซอง (1*40 ซอง*8 กรัม) แพ็ค
081301110 นําตาลทรายธรรมชาต ิชนดิซองยาว ลนิ (1*6 กรัม*50 ซอง) แพ็ค
081300039 นําตาลเทยีม อคีวล (1*100*1 กรัม) กลอ่ง
081300533 นําตาลเบเกอร ีตราลนิ (1 กก.* 5 ถงุ) แพ็ค
081300565 นําตาลมะพรา้ว ชนดิฝา ตราขวัญเมอืง 1000 กรัม แพ็ค
081300666 นําตาลมะพรา้ว ตรามติรผล 1 กก. แพ็ค
081300530 นําตาลออ้ย ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081300914 นําตาลไอซงิ ตรา ARO 800 กรัม แพ็ค
081301011 นําตาลไอซงิ ตราลนิ 900 กรัม แพ็ค
081300041 นําตาลไอซงิ อมิพเีรยีล 400 กรัม ถงุ
081300042 นําตาลไอซงิ อมิพเีรยีล 800 กรัม ถงุ
081400644 นําทับทมิ JUMBO-A ขวด
081400874 นําทับทมิ+ผลไมร้วม 100% ตรามาล ี200 มล. (1*6 กลอ่ง) แพ็ค
081300265 นําปลา ตราทพิรส 300 มล. (ขวดพลาสตกิ)# ขวด
081300267 นําปลา ตราทพิรส 4500 มล.# แกลลอน
081300449 นําปลา ตราทพิรส 700 มล. (ขวดพลาสตกิ)# ขวด
081300450 นําปลา ตราปลาหมกึ 4500 มล.# แกลลอน
081301079 นําปลา ตราเมกกาเชฟ 700 มล. ขวด
081300646 นําปลารา้ปรงุสด สตูรสม้ตํา ตราแซบ่ไมค ์350 มล. ขวด
081500177 นําผงึแท ้100% ARO 1000 กรัม ขวด
081500016 นําผงึเวชพงศ ์565 ซซีี ขวด
081500017 นําผงึเวชพงศ ์760 ซซีี ขวด
081300043 นําพรกิเผา ตราฉัวฮะเส็ง 2700 กรัม กระป๋อง
081301013 นําพรกิเผา ตราฉัวฮะเส็ง 450 มล. กระป๋อง
081300044 นําพรกิเผา ตราฉัวฮะเส็ง 900 กรัม กระป๋อง
081300196 นําพรกิเผา ตราพันทา้ยนรสงิห ์ขนาดกลาง กระปกุ
081300119 นําพรกิเผา ตราแมป่ระนอม 226 กรัม ขวด
081300822 นําพรกิเผา ตราแมป่ระนอม 513 กรัม ขวด
081301048 นําพรกิเผา สตูรตน้ตํารับ อรอ่ยด ี260 กรัม ขวด
081201014 นํามะขามเปียกเขม้ขน้ ARO 1 กก. ถงุ
081300270 นํามะนาว 45% ตราโอปอ 750 มล. (ขวดแกว้)# ขวด
081300679 นํามะนาว 55% อสร 700 มล. ขวด
081400821 นํามะมว่ง ตราดอยคํา กลอ่ง
081000003 นํามันงา ตรามังกรคู ่3 ลติร แกลลอน
081000059 นํามันงา ตรามังกรคู ่335 กรัม ขวด
081000002 นํามันงา ตรามังกรคู ่630 มล. ขวด
081000004 นํามันถัวเหลอืง ตรากุก๊ 1 ลติร ขวด
081000005 นํามันถัวเหลอืง ตรากุก๊ 13.75 ลติร ปีบ



081000041 นํามันถัวเหลอืง ตรามรกต 13.75  ลติร ปีบ
081000006 นํามันถัวเหลอืง ตราองุน่ 1 ลติร ขวด
081000007 นํามันถัวเหลอืง ตราองุน่ 13.75 ลติร ปีบ
081000009 นํามันถัวเหลอืง ตราองุน่ 5 ลติร แกลลอน
081000036 นํามันปาลม์ ตราเกษร 13.75 ลติร ปีบ
081000015 นํามันปาลม์ ตรามรกต 13.75 ลติร ปีบ
081000033 นํามันปาลม์ ตรามรกต 18 ลติร ปีบ
081000017 นํามันปาลม์ ตราโอลนี 13.75 ลติร ปีบ
081000067 นํามันปาลม์ ตราโอลนี 18 ลติร ปีบ
081300050 นํามันพรกิเผา ตราฉัวฮะเส็ง 720 มล. ขวด
081000020 นํามันมะกอก BERTOLLI Extra Virgin 1 ลติร ขวด
081000108 นํามันมะกอก ONDOLIVA Pomace 1 ลติร ขวด
081000025 นํามันรําขา้ว ตราคงิ 1 ลติร ขวด
081000042 นํามันรําขา้ว ตราคงิ 5 ลติร แกลลอน
081000028 นํามันสลัด มาโซลา่ 3.3 ลติร แกลลอน
081200138 นํามันหอย สตูรเจ ตรานกขัวโลก 4500 ซซีี แกลลอน
081400940 นําแร ่ออรา่ 330 มล. (1*15 ขวด) แพ็ค
081400887 นําแร ่ออรา่ 500 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค
081477931 นําลกูเดอืย โปร-ฟิท สตูรไมม่นํีาตาล 250 มล. (1*6 กลอ่ง) แพ็ค
081400745 นําสม้ 100% ตราซนัควกิ 330 มล. ขวด
081400890 นําสม้ 40% ตราทปิโก ้200 มล. (1*6 กลอ่ง) แพ็ค
081400145 นําสม้ ชนดิเขม้ขน้ ตราซนัควกิ 840 มล. ขวด
081400148 นําสม้เขยีวหวาน 100% ตราทปิโก ้1 ลติร กลอ่ง
081400149 นําสม้เขยีวหวาน 100% ตราทปิโก ้200 มล. กลอ่ง
081400346 นําสม้เขยีวหวาน 100% ตรามาล ี1 ลติร กลอ่ง
081400876 นําสม้เขยีวหวาน 100% ตรามาล ี200 มล. (1*6 กลอ่ง) แพ็ค
081477910 นําสม้โชกนุ 100% ซปุเปอรค์ดิ ตราทปิโก ้110 มล. (1*48 กลอ่ง) ลัง
081477911 นําสม้โชกนุ ทปิโก ้ซปุเปอรค์ดิส ์110 มล. (1*4กลอ่ง) แพ็ค
081400882 นําสม้แมนดารนิ ตราซนัควกิ 840 มล. ขวด
081300272 นําสม้สายช ู5% ตราควิพ ี3000 ซซี#ี แกลลอน
081300052 นําสม้สายช ูBalsamic BERTOLLI 500 มล. ขวด
081300273 นําสม้สายช ูตราควิพ ี700 มล.# ขวด
081300452 นําสม้สายช ูตราภเูขาทอง 5 ลติร# แกลลอน
081300861 นําสม้สายช ูอสร. 700 มล. ขวด
081300274 นําสม้สายช ูแอปเปิลไซเดอร ์ตรา BRAGG 473 มล.# ขวด
081300602 นําสม้สายชจูากแอปเปิล ตราไฮนซ ์946 มล. ขวด
081301074 นําสม้สายชหูมักจากขา้วหอมมะล ิ4.5% ตรา ARO 1 ลติร ขวด
081411806 นําสม้สายชแูอปเปิลไซเดอร์ ขวด
081400959 นําสม้สายนําผงึ 100% ตราทปิโก ้1000 มล. กลอ่ง
081300623 นําสลัด งาคัวญปีุ่ น ควิพ ี1000 มล. ขวด
081300537 นําสลัด ซอีวิญปีุ่ น ควิพ ี1 ลติร ขวด
081400156 นําสบัปะรด 100% ตราทปิโก ้1 ลติร กลอ่ง
081400157 นําสบัปะรด 100% ตรามาล ี1 ลติร กลอ่ง
081400986 นําเสาวรส มเีมล็ด แชแ่ขง็ ARO 1 กก. (ม ีVAT) แพ็ค
081400161 นําหวานเฮลบลบูอย เขยีว 710 ซซีี ขวด
081400162 นําหวานเฮลบลบูอย แดง 710 ซซีี ขวด
081400166 นําองุน่แดง 100% ตราทปิโก ้1 ลติร กลอ่ง
081400875 นําองุน่แดง 100% ตรามาล ี200 มล. (1*6 กลอ่ง) แพ็ค
081400168 นําแอปเปิล 100% ตราทปิโก ้1 ลติร กลอ่ง
081400170 นําแอปเปิลแดง 100% ตรามาล ี1 ลติร กลอ่ง



080400251 เนย อารล์า่ อเพทน่ิา เฟตตา้ชสี ชนดิกอ้น 200 กรัม/ถว้ย ถว้ย
080400030 เนยเค็ม อลาวร ี1*5 กก. กลอ่ง
080400271 เนยเค็ม อลาวร ี2 กก. กอ้น
080400036 เนยจดื อลาวร ี(หอ่ฟอยด)์ (1*100*10 กรัม) กลอ่ง
080400035 เนยจดื อลาวร ี1*5 กก. กลอ่ง
080400152 เนยจดื อลาวร ี2 กก. กลอ่ง
080400042 เนยสด ชนดิจดื อลาวร ี227 กรัม กอ้น
080400307 เนยสด ชนดิจดื อลาวร ี454 กรัม กอ้น
081401163 เนสกาแฟ Blend&Brew 3 IN 1 รชิ (17.5 / 19.4 กรัม * 60 ซอง) แพ็ค
081400999 เนสกาแฟ Blend&Brew เอสเปรสโซ ่(15.8 / 17.5 กรัม*27 ซอง) แพ็ค
081400905 เนสกาแฟ เรดคัพ 380 / 420 กรัม กลอ่ง
081400177 เนสกาแฟ เรดคัพ ชนดิเตมิ 450 กรัม ถงุ
081400333 เนสกาแฟ สตกิ (1*200*2 กรัม) แพ็ค
080900106 เนสทเ์ลย่ ์คอรน์เฟลก 1500 กรัม ถงุ
080400045 บลชูสี 100 กรัม กลอ่ง
080500048 บ๊วยดอง ตรามังกรคู ่ขวดเล็ก ขวด
080500013 บ๊วยดอง ตรามอื (1*25 PCS) 454 กรัม กระปกุ
081300553 เบกกงิโซดา เบสทโ์อเดอร ์500 กรัม แพ็ค
081300880 เบกกงิโซดา แมกกาแรต 300 กรัม แพ็ค
080900067 เบคอน ARO 1000 กรัม แพ็ค
080900091 เบคอนหม ูCP 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
081400877 เบยีร ์ลโีอ ขวดเล็ก 320 มล. (1*24 ขวด) ลัง
081477954 เบยีร ์ลโีอ ขวดใหญ ่620 มล. (1*12 ขวด) ลัง
081400878 เบยีร ์สงิห ์ขวดเล็ก 320 / 330 มล. (1*24 ขวด) ลัง
081477953 เบยีร ์สงิห ์ขวดใหญ ่620 มล. (1*12 ขวด) ลัง
081400872 เบยีรไ์ฮเนเกน้ เล็ก 325 มล. (1*24 ขวด) ลัง
081500368 โบโลน่าหมพูรกิ CP 200 กรัม แพ็ค
081300918 ใบไทม ์ตรามอื 100 กรัม ถงุ
081300402 ใบไทม ์ตรามอื 171 กรัม# ขวด
080100027 ใบเบยล์ฟี / ใบกระวาน DURKEE 57 กรัม# ขวด
080100026 ใบเบยล์ฟี / ใบกระวาน ตรามอื 50 กรัม/แพ็ค# แพ็ค
081501034 ใบเมยีงญวน แผน่กลม 500 กรัม แพ็ค
081500286 ใบเมยีงญวน สเีหลยีม 300 กรัม/แพ็ค แพ็ค
081300405 ใบโรสแมร ีDURKEE 28 กรัม# ขวด
081300390 ใบโรสแมร ีตรามอื 140 กรัม# ขวด
080200066 ปลาทนู่าแซนวชิในนํามัน ซเีล็ค 165 กรัม กระป๋อง
080200038 ปลาทนู่าแซนวชิในนํามัน ซเีล็ค 1800 กรัม กระป๋อง
080200026 ปลาทนู่าแซนวชิในนํามัน นอตลิสุ 1800 กรัม กระป๋อง
080200007 ปลาทนู่าแซนวชิในนํามันพชื ซเีล็ค 185 กรัม กระป๋อง
080200063 ปลาทนู่าแซนวชิในนําแร ่ซเีล็ค 165 กรัม (1*4 กระป๋อง) แพ็ค
080200067 ปลาทนู่าสเต็กในนําเกลอื ซเีล็ค 1800 กรัม กระป๋อง
080200082 ปลาทนู่าสเต็กในนําเกลอื ซเีล็ค 165 กรัม กระป๋อง
080200071 ปลาทนู่าสเต็กในนําเกลอื ซเีล็ค 165 กรัม (1*4 กระป๋อง) แพ็ค
080200013 ปลาทนู่าสเต็กในนํามัน ซเีล็ค 185 กรัม กระป๋อง
080200014 ปลาทนู่าสเต็กในนํามัน นอตลิสุ 185 กรัม กระป๋อง
080200047 ปลาทนู่าสเต็กในนํามันถัวเหลอืง ซเีล็ค 185 กรัม กระป๋อง
080200058 ปลาทนู่าสเต็กในนําแร ่ซเีล็ค 165 กรัม* 4 แพ็ค
080200015 ปลาทนู่าสเต็กในนําแร ่ซเีล็ค 185 กรัม กระป๋อง
080200020 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขอืเทศ ตราโรซา่ 155 กรัม กระป๋อง
081500186 ป่อเปียะไสไ้ก ่1000 กรัม แพ็ค



081400870 เป๊ปซ ี1.45 ลติร ขวด
081401141 เป๊ปซ ีขวดพลาสตกิ 345 มล. (1*24 ขวด) แพ็ค
080700016 แป้งโกก ิ500 กรัม# ถงุ
081300428 แป้งขนมปัง ตราหงสข์าว 1 กก.# ถงุ
080700018 แป้งขา้วโพด คนอร ์700 กรัม# ถงุ
081300692 แป้งขา้วโพด ครัววังทพิย ์500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
080700118 แป้งขา้วเหนยีว ตราสามเศยีร 1 กก. แพ็ค
081300442 แป้งเคก้ ตราพัดโบก 1 ก.ก.# กก.
081300652 แป้งชบุทอดปรงุสําเร็จ รสกระเทยีมพรกิไทย SAVEPAK 1 กก. แพ็ค
080700020 แป้งทอดกรอบ คนอร ์500 กรัม# แพ็ค
080710029 แป้งทอดกรอบโกก ิ500 กรัม (3 ถงุ) แพ็ค
080710032 แป้งทาโก ้Taco Shells 130 กรัม กระป๋อง
080700111 แป้งบัตเตอรเ์คก้สําเร็จรปู UFM 1 กก. แพ็ค
081501047 แป้งแพนเคก้ ARO 800 กรัม กลอ่ง
081301056 แป้งแพนเคก้ ตราอมิพเีรยีล 1000 กรัม. แพ็ค
081300439 แป้งแพนเคก้ ตราอมิพเีรยีล 400 กรัม# กลอ่ง
080700022 แป้งแพนเคก้ ตราอมิพเีรยีล 800 กรัม# กลอ่ง
080700023 แป้งมัน ตรามังกร 500 กรัม# ถงุ
080700024 แป้งสาค ูตรามังกร 500 กรัม# ถงุ
080700284 แป้งสาล ีตราบัวแดง 1 กก. ถงุ
080710034 แป้งหอยทอดครัววังทพิย ์1000 กรัม ถงุ
081300945 โป๊ยกกั ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080700029 โปรตนีเกษตร 500 กรัม# ถงุ
081300859 ผงกะหร ีตรา ARO 500 กรัม ถงุ
081300277 ผงกะหร ีตราปืนไขว ้200 กรัม# ขวด
081300488 ผงกะหร ีตรามอื 50 กรัม แพ็ค
081400600 ผงโกโก ้DUTCH 400 กรัม กระป๋อง
081400980 ผงโกโก ้DUTCH ชนดิเตมิ 500 กรัม ถงุ
081300062 ผงโกโก ้ตราทวิลปิ 500 กรัม ถงุ
081300965 ผงโกโก ้ตราทวิลปิ สเีขม้ (Dark) 440 กรัม แพ็ค
081300373 ผงขมนิ 500 กรัม# แพ็ค
081300784 ผงขา้วหมกไก ่ ตราโลโบ ้ ซอง
081300063 ผงคัสตารด์ ตรารอยัล 300 กรัม กระป๋อง
081500249 ผงเจลาตนิ แม็กกาเร็ต 100 กรัม ซอง
081300281 ผงชรูส ตราอายโินะโมะโต๊ะ 1 กก.# แพ็ค
081301304 ผงชรูส ตราอายโินะโมะโต๊ะพลัส 420 กรัม ถงุ
081300023 ผงชรูสญปีุ่ น (ผงฮอนดาช)ิ 1 กก. กลอ่ง
081301021 ผงซปุ ฟ้าไทย รสไก ่850 กรัม ถงุ
081300193 ผงซปุ ฟ้าไทย รสเห็ดหอม สตูรเจ 165 กรัม ถงุ
081301000 ผงซปุ ฟ้าไทย รสเห็ดหอม สตูรเจ 850 กรัม แพ็ค
081300160 ผงซปุรสไก ่คนอร ์1.5 กก./กระป๋อง กระป๋อง
081300067 ผงซปุรสเนอื คนอร ์1.5 กก./กระป๋อง กระป๋อง
081400248 ผงเตา้ฮวย กลนิมะล ิตราโลโบ ้130 กรัม ซอง
081400438 ผงเตา้ฮวย กลนิอัลมอนด ์ตราโลโบ ้130 กรัม ซอง
081300633 ผงทํานําซปุกว๋ยเตยีวนําขน้ ฟ้าไทย 75 กรัม ซอง
080500030 ผงบ๊วย 500 กรัม/หอ่ กก.
081300068 ผงปรงุเดมเิกลซบราวนซ์อส โกลด ์คนอร ์1000 กรัม กระป๋อง
081300069 ผงปรงุเดมเิกลซบราวนซ์อส คนอร ์1000 กรัม กระป๋อง
081300978 ผงปรงุรสลาบ นําตก ตราโลโบ ้35 กรัม ซอง
081300177 ผงปรงุอาหารรสไก ่คนอร ์1 กก./กระป๋อง กระป๋อง



081300283 ผงปาปรกิา้ DURKEE 454 กรัม# ขวด
081300660 ผงปาปรกิา้ ตรามอื 200 กรัม แพ็ค
081300375 ผงปาปรกิา้ ตรามอื 350 กรัม# ขวด
081300464 ผงพะโล ้ตราโบวแ์ดง 5 กรัม# ซอง
081300284 ผงพะโล ้ตราเป็ดคู ่450 กรัม# กลอ่ง
081300285 ผงพะโล ้ตรามอื 500 กรัม# ถงุ
081300520 ผงพะโล ้ตรารสดเีมนู 60 กรัม ซอง
081300286 ผงพะโล ้ตราโลโบ ้65 กรัม# ซอง
081301045 ผงฟ ูตราแม็กกาแรต300 กรัม แพ็ค
081300071 ผงฟ ูเบสทฟ์ู้ดส ์400 กรัม กระป๋อง
081300165 ผงฟ ูเบสทฟ์ู้ดส ์สตูร Double Acting 1 กก. ถงุ
081300960 ผงมะนาวปรงุรส คนอร ์400 กรัม ถงุ
081300847 ผงยหีรา่ 200 กรัม/แพ็ค แพ็ค
081500062 ผงเยลลสีตรอเบอรร์ ีตราอมิพเีรยีล 100 กรัม กลอ่ง
081300786 ผงวาซาบ ิตราเฮา้ส ์(กงัหนั) 300 กรัม ถงุ
081300075 ผงวุน้ ตราเงอืก 50 กรัม ซอง
081300993 ผงสะเต๊ะ ตราโลโบ ้100 กรัม/ซอง ซอง
081300287 ผงหมแูดง ตราโลโบ ้100 กรัม# ซอง
081300076 ผงอโรมาต คนอร ์1 กก. กระป๋อง
081301086 ผงโอเลยีง สตูร 2 ตรางเูหา่ (ถงุสนํีาเงนิ) 350 กรัม แพ็ค
080300014 ผลไมผ้สมแหง้ / มกิซฟ์รุ๊ต 1000 กรัม ถงุ
080300231 ผลไมผ้สมแหง้ / มกิซฟ์รุ๊ต 200 กรัม ถงุ
080100001 ผักกาดดอง ตรานกพริาบ 140 กรัม กระป๋อง
080100052 ผักกาดดองยําเกยีมฉ่าย ตรานกพริาบ 145 กรัม ซอง
081500052 ผักโขมใบ แชแ่ขง็ ARO 1 กก. กก.
081500050 ผักรวม แชแ่ขง็ ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค
081501352 แผน่เกยีวซา่ ตราเสน้ไหม 500 กรัม แพ็ค
081300700 แผน่เจลาตนิ GELITA (20 กรัม * 5 ซอง) แพ็ค
081500018 แผน่ทาโก ้DANITAS (1*8*140 กรัม) กลอ่ง
081300946 พรกิขหีนูป่น ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081300411 พรกิไทยขาวป่น ตรามอื 60 กรัม# ขวด
081300947 พรกิไทยขาวป่น ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081300377 พรกิไทยขาวป่น ไรท่พิย ์50 กรัม# ขวด
081300525 พรกิไทยขาวเม็ด ตรามอื 100 กรัม แพ็ค
081300948 พรกิไทยขาวเม็ด ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081500986 พรกิไทยดํา แบบเกล็ด ตรามอื 1 ก.ก. ถงุ
081300291 พรกิไทยดําป่น ตราไรท่พิย ์100 กรัม/แพ็ค# แพ็ค
081300949 พรกิไทยดําป่น ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081300849 พรกิไทยดําเม็ด ARO 500 กรัม ถงุ
081300572 พรกิไทยดําเม็ด ตรามอื 100 กรัม แพ็ค
081300783 พรกิไทยดําเม็ด ตราไรท่พิย ์100 กรัม/แพ็ค แพ็ค
081300950 พรกิไทยดําเม็ด ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081300591 พรกิไทยป่น ARO 500 กรัม แพ็ค
081301122 พรกิป่น ARO 1000 กรัม แพ็ค
081300297 พรกิป่น+นําตาล ตราไรท่พิย ์(1*50 ซอง)# แพ็ค
080800294 พาสตา้ CAPELLINI เบอร ์1 ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค
080800183 พาสตา้ RIGATONI ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค
080800231 พาสตา้ SPAGHETTI เบอร ์3 ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค
080800169 พาสตา้เพนเน่ ARO 1 กก. แพ็ค
080800014 พาสตา้เพนเน่ เบสทฟ์ู้ดส ์500 กรัม แพ็ค



081300920 พาสเลย่แ์หง้ป่น ตรามอื 50 กรัม แพ็ค
081500092 พซิซา่สําเร็จรปูแชแ่ขง็ 9 นวิ หนา้ฮาวาย แพ็ค
080400287 โพรเซสชสี สไลด ์1 กก. อลาวร ี81 ชนิ แพ็ค
080300194 ฟรุ๊ตคอกเทล สตูรผสมลกูตาลในนําเชอืม ตรามาล ี20 ออนซ.์ กระป๋อง
080300065 ฟรุ๊ตคอกเทลผลไมร้วม ตรามาล ี20 ออนซ์ กระป๋อง
080400048 ฟิลลงิบลเูบอรร์พีาย WILDERNESS 21 ออนซ์ กระป๋อง
080400052 ฟิลลงิสตรอเบอรร์พีาย WILDERNESS 21 ออนซ์ กระป๋อง
080800250 เฟตตชูนิ ีผสมไข ่TICINELLA 1 กก. แพ็ค
080400056 เฟตา้ชสี CAROLINE 200 กรัม กลอ่ง
081500531 เฟรนชฟ์รายด ์FARM FRITES สเต็กเฮา้ส ์2 กก. ถงุ
081501053 เฟรนชฟ์รายด ์FARM FRITES เสน้เล็ก 7 มม. 2 กก./แพ็ค แพ็ค
081500019 เฟรนชฟ์รายด ์แชแ่ขง็ ARO 7 มม. 2 กก. แพ็ค
081501042 เฟรนชฟ์รายด ์เสน้หยัก แชแ่ข็ง ARO 12 มม. 2 กก. แพ็ค
081500152 เฟรนชฟ์รายด ์เสน้ใหญ ่เรยีบ ARO 10 มม. 2 กก.*1 ถงุ
081477940 แฟนตา้ นําเขยีว 1.5 ลติร ขวด
081477941 แฟนตา้ นําแดง 1.5 ลติร ขวด
081400894 แฟนตา้ นําแดง 325 มล. * 24 กระป๋อง แพ็ค
081401089 แฟนตา้ นําสม้ 1.5 ลติร ขวด
081400895 แฟนตา้ นําสม้ 325 มล. * 24 กระป๋อง แพ็ค
080300205 มะกอกเขยีวไมม่เีมล็ด ตราครสิโป้ 354 กรัม ขวด
080300075 มะกอกเขยีวสอดไส ้ตราครสิโป้ 907 กรัม ขวด
080300057 มะกอกดําไมม่เีมล็ดในนําเกลอื ตราครสิโป้ 387 กรัม ขวด
081200227 มะเขอืเทศบดเขม้ขน้ อะยัม 220 กรัม กระป๋อง
080100002 มะเขอืเทศปอกเปลอืก ตราบรู๊ค 2930 กรัม กระป๋อง
080100010 มะเขอืเทศปอกเปลอืก ตราบรู๊ค 565 กรัม กระป๋อง
080700112 มะพรา้วฝอย อบแหง้ 1 กก. แพ็ค
080800228 มักกะโรนขีอ้งอ ARO 1000 กรัม ถงุ
080800025 มักกะโรนขีอ้งอ เบสทฟ์ู้ดส ์2.5 กก. แพ็ค
080800150 มักกะโรนเีสน้ตรง เบสทฟ์ู้ดส ์500 ก. แพ็ค
080600159 มันฝรงัทอดกรอบ เลย ์คลาสสคิ รสมันฝรังแท ้(15กรัม*144หอ่) ลัง
080609158 มันฝรงัทอดกรอบ เลย ์แผน่เรยีบ รสโนรสิาหรา่ย (15 ก.*12) แพ็ค
080600198 มันฝรงัทอดกรอบ เลย ์แผน่เรยีบ รสมันฝรังแท ้(13 / 15 ก.*12) แพ็ค
080600133 มันฝรงัทอดกรอบ เลย ์รสบารบ์คีวิ (15 กรัม * 12 หอ่) แพ็ค
080600132 มันฝรงัทอดกรอบ เลย ์รสมันฝรังแท ้ (15 กรัม * 12 หอ่) แพ็ค
080600260 มันฝรงัทอดกรอบ เลย ์ร็อค รสหมกึยา่งฮอตชลิล(ี15 กรัม*12หอ่) แพ็ค
080600271 มันฝรงัทอดกรอบ เลยส์แตคส ์รสออรจินัิล (14 กรัม*12 ซอง) แพ็ค
081500211 มันฝรงับด แมกกาแรต 100 กรัม ถงุ
081500362 มันฝรงับดสําเร็จรปู คนอร ์2 กก. แพ็ค
081301432 มัสตารด์ ARO 1000 กรัม ถงุ
081300527 มัสตารด์ ดจิอง MAILLE 215 กรัม ขวด
081301445 มัสตารด์ ดจิอง REMIA 370 กรัม ขวด
081300079 มัสตารด์ เบสทฟ์ู้ดส ์1 กก. ถงุ
081300204 มัสตารด์ เฟรนช ์226 กรัม ขวด
081300082 มัสตารด์ครมี เฟรนช ์680 กรัม (ขวดแกว้) ขวด
080400149 มาการนี ARO 1 กก. ถงุ
080400059 มาการนี เบสทฟ์ู้ดส ์2 กก. กระป๋อง
080400060 มาการนี เบสทฟ์ู้ดส ์กลนิเนยสด 1000 กรัม ถงุ
080800027 มามา่เปลอืย เอฟเอฟ 1 กก. แพ็ค
081301332 มายองเนส ควิพ ี(สตูรไมม่นํีาตาล) 1 กก. ถงุ
081301006 มายองเนส ควิพ ี1 กก ถงุ



081300403 เม็ดผักช ีตรามอื 100 กรัม# ถงุ
080710026 เม็ดมะมว่งหมิพานต ์ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
080710027 เม็ดแมงลักดบิ ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081500206 เมล็ดขา้วโพด แชแ่ขง็ ARO 1 กก. ถงุ
080300021 เมล็ดขา้วโพด ตรามาล ี20 ออนซ์ กระป๋อง
080300213 เมล็ดขา้วโพดดบิ แม็คการเ์ร็ต 1325 / 1350 กรัม ถงุ
081500298 เมล็ดควนัิว (เนเชอรัลควนัิวซดี 100%) ตรา SWIZE 250 กรัม แพ็ค
080300229 เมล็ดควนัิว ตราแม็กกาแรต 200 กรัม ถงุ
081501017 เมล็ดดอกทานตะวัน 500 กรัม แพ็ค
081400804 ไมโล 600 กรัม แพ็ค
081400733 ไมโล ชนดิผงแบบถงุ 1000 กรัม ถงุ
081400246 ไมโล ซอง (12 กรัม*48 ซอง) แพ็ค
081500024 ยสีต ์BRUGGEMAN 500 กรัม แพ็ค
081500826 ยสีต ์ซาฟ อนิสแตนท ์(SAF-INSTANT) 500 กรัม แพ็ค
081500025 ยสีต ์เฟอมปัิน 500 กรัม แพ็ค
080600027 ยโูร ่คัสตารด์เคก้ (17 กรัม*12 ชนิ) กลอ่ง
080400263 แยมสตรอเบอรร์ ีเบสทฟ์ู้ดส ์1.9 กก. ขวด
080400068 แยมสตรอเบอรร์ ีเบสทฟ์ู้ดส ์4.3 / 4.5 กก. กระป๋อง
080400265 แยมสม้ เบสทฟ์ู้ดส ์1.9 กก. ขวด
080400264 แยมสบัปะรด เบสทฟ์ู้ดส ์1.9 กก. ขวด
080400078 แยมสบัปะรด เบสทฟ์ู้ดส ์4.5 กก. กระป๋อง
080400341 แยมสบัปะรด เบสทฟ์ู้ดส ์400 กรัม ขวด
080400267 แยมแอพรคิอต สมักเกอร ์340 กรัม ขวด
081477904 โยเกริต์ ARO 2 กก. แกลลอน
081477903 โยเกริต์ ARO 5 กก. แกลลอน
081400897 โยเกริต์ ดัชช ี2 ลติร ขวด
081400212 โยเกริต์ ดัชช ีรสธรรมชาต ิ135 กรัม ถว้ย
081400218 โยเกริต์ ดัชช ีรสสตรอเบอรร์ ี135 กรัม ถว้ย
081400903 โยเกริต์ ดัชชลีนูน ีคละรส 80 กรัม *4 ถว้ย แพ็ค
081400902 โยเกริต์ ดัชชลีนูน ีรสสตรอเบอรร์ ี80 กรัม *4 ถว้ย แพ็ค
081400913 โยเกริต์ ดัชชลีนูน ีวุน้มะพรา้ว 80 กรัม *4 ถว้ย แพ็ค
081400908 โยเกริต์ รสธรรมชาต ิ90 กรัม * 4 ถว้ย แพ็ค
081501037 รสด ีเมนูซอสผัดกระเพรา 50 กรัม x10 ซอง แพ็ค
081300688 รสด ีรสไก ่1.5 กก. ถงุ
081300322 รสด ีรสไก ่425 กรัม ถงุ
081300928 รสด ีรสไก ่850 กรัม แพ็ค
081300092 รสด ีรสหม ู850 กรัม ถงุ
081400904 รชิเชส ครมีโยเกริต์ ดัชช ีรสธรรมชาต ิ5 กก. กระปกุ
081477935 รชิเชส โยเกริต์ไขมันตํา 2 กก. แกลลอน
081477843 รสิเชส ครมีโยเกริต์ ดัชช ีสตอเบอร ี5 กก. แพ็ค
081300971 เรยีลมายองเนส เบสทฟ์ู้ดส ์1 กก. ถงุ
080800130 ลาซานญา่ (แบบแผน่)  DEVELLA กลอ่ง
080800028 ลาซานยา่#87 AGNESI 500 กรัม แพ็ค
080300088 ลําไยในนําเชอืม ตรา UFC 20 ออนซ์ กระป๋อง
080300022 ลําไยเอในนําเชอืม ตรามาล ี20 ออนซ์ กระป๋อง
080300203 ลนิจใีนนําเชอืม UFC 20 ออนซ์ กระป๋อง
080300024 ลนิจเีอในนําเชอืม ตรามาล ี20 ออนซ์ กระป๋อง
080300025 ลนิจเีอในนําเชอืม ตรามาล ี6 ออนซ์ กระป๋อง
080300026 ลกูเกดดํา กก.
080300027 ลกูเกดดํา ARO 1000 กรัม แพ็ค



080300029 ลกูเกดเหลอืง ARO 1000 กรัม แพ็ค
081500638 ลกูชนิไก ่สหฟารม์# กก.
081500312 ลกูชนิเนอื ตราโกเดง้ 1000 กรัม/แพ็ค แพ็ค
081500256 ลกูชนิปลา นารโูตะ PFP 1000 กรัม แพ็ค
081300951 ลกูเดอืยดบิ ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081301184 ลกูผักช ีตราไรท่พิย ์100 กรัม แพ็ค
081301075 ลกูผักช ีตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081300888 วาซาบผิง ARO 300 กรัม ถงุ
081301019 วาซาบสิด (วาซาบโิอ) 2.5 กรัม* 50 ซอง แพ็ค
081300116 วาซาบสิดบด แชแ่ข็ง ARO 500 กรัม แพ็ค
080400187 วปิปิงครมี MILLAC GOLD  กลอ่งสเีหลอืง  1 ลติร กลอ่ง
080400359 วปิปิงครมี TATUA DAIRY WHIP 250 กรัม กระป๋อง
080400161 วปิปิงครมี แบบกระป๋องกด 400 กรัม กระป๋อง
080400081 วปิปิงครมี โฟรโ์มสต ์946 ซซีี กลอ่ง
080400082 วปิปิงครมี แมกโนเลยี 946 ซซีี กลอ่ง
080400196 วปิปิงครมี แองเคอร ์250 มล. กลอ่ง
080400206 วปิปิงครมี แองเคอร ์since 1886 ขนาด 1 ลติร กลอ่ง
080800029 วุน้เสน้แหง้ ตราเกษตร 500 กรัม แพ็ค
080800030 วุน้เสน้แหง้ ตราตน้สน 200 กรัม แพ็ค
080800031 วุน้เสน้แหง้ ตราตน้สน 500 กรัม แพ็ค
081477982 ไวนข์าว HOLLA Crisp White 750 มล. ขวด
081477990 ไวนแ์ดง BROOKFORD 75 CL ขวด
081300586 ไวนแ์ดงปรงุอาหาร MONT CLAIR Bin 5 - Cabernet Sauvignon 75CL ขวด
080603012 ไวโอเล็ต แครกเกอรร์สเค็ม 4 ก.ก. ปีบ
080600147 ไวโอเล็ต แครกเกอรไ์สค้รมีวนลิา 5 ก.ก. ปีบ
080800032 สปาเก็ตต ีARO 1 กก. แพ็ค
080800178 สปาเก็ตต ีARO 3 กก./แพ็ค แพ็ค
080800033 สปาเก็ตต ีเบสทฟ์ู้ดส ์1 กก. แพ็ค
081400854 สไปรท ์1.5 ลติร ขวด
081400896 สไปรท ์325 มล. * 24 กระป๋อง แพ็ค
081400226 สไปรทก์ระป๋อง 325 มล. กระป๋อง
080300052 สม้แมนดารนิในนําเชอืม DOLE 595 กรัม ขวด
080300094 สบัปะรดแวน่ ตราโดล 567 กรัม (1*3 กระป๋อง) แพ็ค
081500202 สาหรา่ย วากาเมะ 100 กรัม แพ็ค
080600207 สาหรา่ยทะเลอบแหง้ 150 กรัม แพ็ค
081501000 สาหรา่ยยํา สเีขยีว ARO 1 กก./แพ็ค กก.
081500288 สาหรา่ยวากาเมะอบแหง้ ตราทาเบร ุ100 กรัม แพ็ค
081301105 สผีสมอาหาร สเีขยีว (ซอง) ซอง
081301106 สผีสมอาหาร สแีดง (ซอง) ซอง
081300115 สผีสมอาหาร สแีดงสม้ กลอ่ง
081300176 สผีสมอาหาร สแีดงสม้ (ซอง) ซอง
081301109 สผีสมอาหาร สมีว่ง (ซอง) ซอง
081301035 สผีสมอาหาร สเีหลอืงไข่ ซอง
080800139 เสน้กว๋ยจับ ญวน กก.
080800179 เสน้กว๋ยจับ ญวน ตรา นวิสตาร ์300 กรัม/แพ็ค แพ็ค
080800235 เสน้กว๋ยจับญวน ตราวเีอ็น 400 กรัม แพ็ค
080800034 เสน้กว๋ยจับแหง้ 400 กรัม แพ็ค
080800100 เสน้พาสตา้ แบบเกลยีว ตราลาโมลซิาน่า 500 กรัม แพ็ค
080800039 เสน้หม ีไวไว 180 กรัม แพ็ค
080800040 เสน้หม ีไวไว 2.7 กก. แพ็ค



080800042 เสน้หม ีไวไว 500 กรัม แพ็ค
081500719 ไสก้รอกไก ่บเีค (หอ่เขยีว) แพ็ค
081500662 ไสก้รอกไก ่บลีัคก#ี กก.
081500648 ไสก้รอกไกร่มควัน สหฟารม์# กก.
081500606 ไสก้รอกคอกเทลไกร่มควัน สหฟารม์# กก.
081500224 ไสก้รอกแฟรงกเ์ฟิรต์ BUCHER 1000 กรัม แพ็ค
081500095 ไสก้รอกแฟรงคเ์ฟิรต์ไก ่CP  1000 กรัม/แพ็ค แพ็ค
081500679 ไสก้รอกแฟรงคเ์ฟิรต์หม ูCP 1000 กรัม กก.
081500214 ไสก้รอกแฟรงคเ์ฟิรต์หม ูCP 500 กรัม แพ็ค
081500229 ไสก้รอกสโมคกไีบท ์BKP 1000 กรัม แพ็ค
081500652 ไสก้รอกหม ูบเีค 6 นวิ# กก.
081500613 ไสก้รอกหม ูบลีัคก#ี กก.
080100003 หนําเลยีบในนําเกลอื ตรามา้ทองคํา 20 ออนซ์ กระป๋อง
081500636 หมยูอ ส.ขอนแกน่ 275 กรัม# แทง่
081500379 หมยูอแผน่ ตราเล็กโคราช 900 กรัม แพ็ค
081500711 หมหูยอง เจ๊ไน๊ 495 กรัม/ถงุ# ถงุ
080100047 เห็ดแชมปิยอง UFC 15 ออนซ์ กระป๋อง
080100006 เห็ดแชมปิยอง กูห่ลง กระป๋อง 400 กรัม กระป๋อง
080100034 เห็ดแชมปิยองตราไมกา้ 400 ก. กระป๋อง
080100072 เห็ดแชมปิยองตราไมกา้ 400 ก. (3 กระป๋อง) แพ็ค
081500061 เหลา้จนี ตราเจดยี ์640 กรัม ขวด
081500530 เหลา้มรินิ 300 มล./ขวด ขวด
081500207 เหลา้สาเกทําอาหาร ตราโอเซก ิ1.8 ลติร ขวด
081300301 อบเชย ตราไรท่พิย ์100 กรัม# ถงุ
081300952 อบเชยแทง่ ตราไรท่พิย ์500 กรัม แพ็ค
081300303 อบเชยป่น ตรามอื 200 กรัม# ถงุ
081300597 อบเชยป่น ตรามอื 45 กรัม ขวด
081301072 ออรกิาโน่ 50 กรัม/แพ็ค แพ็ค
081300325 ออรกิาโน่ ตรามอื 100 กรัม/แพ็ค แพ็ค
081300401 ออรกิาโน่ ตรามอื 130 กรัม# ขวด
081301030 อคิควิซงัมโิซะซปุเตา้เจยีว 1 กก. ถงุ
081300156 แอนโชว ีLAMONESQUE 50 กรัม กระป๋อง
081400969 โอวัลตนิ 3 IN 1 (33 / 31 กรัม * 48 ซอง) แพ็ค
081400748 โอวัลตนิ 750 กรัม ถงุ
081400510 โอวัลตนิ ชนดิเตมิ 1000 กรัม ถงุ
081400361 โอวัลตนิ ชนดิเตมิ 300 กรัม ถงุ
081300078 ฮันนมีัสตารด์ ดจิอง 340 กรัม (ขวดพลาสตกิ) ขวด
081500296 เฮเซลนัทบดผสมโกโก ้NUTELLA 350 กรัม ขวด
081500623 แฮมไก ่GSB 4x4 นวิ 1 กก.# แพ็ค
081500196 แฮมหม ูARO 1000 กรัม แพ็ค
081500869 แฮมหม ูCP 500 กรัม แพ็ค
081500289 แฮมหม ูSUPER CHEF 500 กรัม แพ็ค
081500626 แฮมหม ูตรา TSS (หม ู2 ตัว)# กก.
081501038 แฮมหม ูเบทาโกร 1000 กรัม แพ็ค


