
รายการผัก
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

010100001 กระเจี๊ยบเขียว กก./KG

010100002 ขาวโพดดิบ มีเปลือก 3 ฝก/กิโลกรัม กก./KG

010100003 ขาวโพดดิบปอกเปลือก (ขนาดประมาณ 3 ฝก/กก.) กก./KG

010100004 ขาวโพดดิบปอกเปลือก / ฝก (ขนาดประมาณ 3 ฝก/กก.) ฝก/PCS

010100005 ข้าวโพดอ่อนติดหมวก กก./KG

010100007 ขาวโพดออนเปลือย / ไมมีหมวก กก./KG

010100008 ซูกินี กก./KG

010100009 แตงกวากลาง กก./KG

010100011 แตงกวาญี่ปุ่น กก./KG

010100012 ถั่วแขกขาว กก./KG

010100014 ถั่วฝักยาวด้วง กก./KG

010100015 ถั่วฝักยาวเส้น กก./KG

010100016 ถั่วพลู กก./KG

010100018 ถั่วลันเตาเล็ก กก./KG

010100019 ถั่วลันเตาหวานนอก กก./KG

010100020 น้ำเต้า กก./KG

010100021 บวบงู กก./KG

010100022 บวบหอม กก./KG

010100023 บวบเหลี่ยม กก./KG

010100024 ฟักเขียวแก่ กก./KG

010100025 ฟักเขียวอ่อน กก./KG

010100026 ฟกทองพันธุเกษตร 4.5-5 กก./ผล กก./KG

010100028 ลูกฟักแม้ว กก./KG

010100029 มะกรูด ลูก/PCS

010100033 มะเขือเทศราชินี / เชอรรี่ กก./KG

010100034 มะเขือเทศสีดา กก./KG

010100035 มะเขือเปราะ กก./KG

010100036 มะเขือไขเตา สีมวง กก./KG

010100037 มะเขือพวง กก./KG

010100038 มะเขือพวงเด็ด กก./KG

010100039 มะเขือม่วงก้านเขียวเล็ก กก./KG

010100040 มะเขือม่วงก้านเขียวใหญ่ กก./KG

010100041 มะเขือยาว กก./KG

010100042 มะเขือเสวย กก./KG



010100043 มะเขือเหลือง กก./KG

010100044 มะนาว เบอร 500 ลูก/PCS

010100046 มะนาวเหลืองนอก / เลมอน กก./KG

010100047 มะระขี้นก กก./KG

010100048 มะระจีน กก./KG

010100052 สะตอ แกะ (ไมแชนํ้า) กก./KG

010100054 ฟกทองพันธุเกษตร 3 กก./ผล ขึ้นไป กก./KG

010100060 แตงโมอ่อน กก./KG

010100061 ฟกทอง ปอกเปลือกหั่นชิ้น กก./KG

010100062 ฟกทองลูกเล็ก 1 กก./ผล กก./KG

010100074 ฟกทองพันธุเกษตร 4.5-5 กก./ผล ปอกเปลือก กก./KG

010100084 แตงร้าน กก./KG

010100085 มะเขือเทศท้อสีส้ม กก./KG

010100086 มะละกอดิบ กก./KG

010100092 มะนาว เบอร 600 ลูก/PCS

010100101 มะนาว เบอร 400 ลูก/PCS

010100109 ฟกทองพันธุเกษตร 3 กก./ผล ปอกเปลือกควักไส กก./KG

010100116 ฟกทองพันธุเกษตร 2 กก./ผล ปอกเปลือกควักไส กก./KG

010100117 ฟกทองพันธุเกษตร 2 กก./ผล ขึ้นไป กก./KG

010100119 ฟกทองญี่ปุน 1.5 - 1.7 กก./ลูก กก./KG

010100124 ฟกทองพันธุเกษตร 4.5-5 กก./ผล ปอกเปลือกควักไส กก./KG

010100125 มะเขือเทศท้อสีแดงสุกพร้อมทาน กก./KG

010100133 แตงกวาเล็ก กก./KG

010100138 มะเขือเทศเนื้อสีแดง สุกพรอมทาน กก./KG

010100143 แตงกวาใหญ่สำหรับยัดไส้ กก./KG

010100159 ฟกทองพันธุเกษตร 3 กก./ผล ปอกเปลือก กก./KG

010100161 ฟกทองพันธุเกษตร 7-8 กก./ผล กก./KG

010100168 มะนาว เบอร 500 แพ็ค 4 ลูก แพ็ค/PKT

010100171 มะเขือเปรี้ยว กก./KG

010100187 มะเขือไขเตา สีขาว กก./KG

010100197 มะเขือไขเตา สีเขียว กก./KG

010100202 มะเขือเทศทอ 150 กรัม แพ็ค/PKT

010100203 ถั่วฝกยาว 150 กรัม แพ็ค/PKT

010100204 มะระจีน 350-450 กรัม แพ็ค/PKT

010100205 ขาวโพดออนติดหมวก 250 กรัม แพ็ค/PKT

010100206 ถั่วลันเตาหวาน 100-120 กรัม แพ็ค/PKT



010100207 แตงราน แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

010100208 มะเขือเปราะ 200-300 กรัม แพ็ค/PKT

010100209 มะเขือยาว 300-400 กรัม แพ็ค/PKT

010100210 มะเขือเทศราชินี 200 กรัม แพ็ค/PKT

010100211 ขาวโพดดิบปอกเปลือก 2 ฝก แพ็ค/PKT

010100212 ฟกทองผาซีก 400-500 กรัม แพ็ค/PKT

010100213 มะละกอดิบ 900-1000 กรัม แพ็ค/PKT

010100214 ฟกเขียวออน 1-1.2 กก. แพ็ค/PKT

010100215 แตงกวากลาง 200 กรัม แพ็ค/PKT

010100216 แตงกวาญี่ปุน แพ็ค 2 ลูก 300-400 กรัม แพ็ค/PKT

010100217 บวบเหลี่ยม 500 กรัม แพ็ค/PKT

010100218 มะเขือเทศสีดา 200 กรัม แพ็ค/PKT

010100219 มะเขือพวงเด็ด 100 กรัม แพ็ค/PKT

010100220 มะนาวเหลืองนอก / เลมอน 500 กรัม แพ็ค/PKT

010100221 สะตอ แกะ (ไมแชนํ้า) 50 กรัม แพ็ค/PKT

010200001 กรีนโอ๊ค กก./KG

010200002 กวางตุ้ง กก./KG

010200004 กวางตุ้งไต้หวัน กก./KG

010200007 แขนงคะน้า กก./KG

010200008 คะน้า กก./KG

010200010 คะน้าฮ่องกงเล็ก กก./KG

010200012 คึ่นช่ายไทย กก./KG

010200014 เครื่องต้มยำ กํา/BUNDLE

010200015 เซเลอรี่นอก / คึ่นชายนอก กก./KG

010200017 ต้นกระเทียมนอก กก./KG

010200018 ต้นหอมไทย กก./KG

010200020 ตนหอมญี่ปุน ตัดแตง กก./KG

010200024 ถั่วงอก กก./KG

010200026 ถั่วงอกเด็ดหาง กก./KG

010200028 บัตเตอร์เฮด กก./KG

010200029 เบบี้ฮ่องเต้ กก./KG

010200030 ปวยเล้ง กก./KG

010200036 ผักกาดหอม กก./KG

010200040 ผักชีไทย กก./KG

010200042 ผักชีฝรั่ง / ผักชีใบยาว กก./KG

010200044 ผักชีลาว กก./KG



010200046 ผักบุ้งจีน กก./KG

010200048 ผักบุงไทย (แมนํ้า)18-20 นิ้ว กก./KG

010200051 ผักบุ้งส้มตำ กก./KG

010200053 พาสเลย / ผักชีกรูด กก./KG

010200054 ฟลเลย ไอซเบิรก กก./KG

010200057 เรดโครัล กก./KG

010200058 เรดโอ๊ค กก./KG

010200061 สลัดคอส กก./KG

010200063 สายบัวปอก กก./KG

010200065 หนอไมฝรั่ง A ยาว 20 - 25 ซม. กก./KG

010200066 หนอไมฝรั่ง B กก./KG

010200068 หนอไมฝรั่ง A จัมโบ กก./KG

010200072 ผักกระเฉดเด็ดลอกนม กก./KG

010200073 ผักกระเฉด 600-700 กรัม/กํา กํา/BUNDLE

010200087 บ็อกฉ่อย กก./KG

010200092 สายบัวปอก หั่นชิ้น 2 นิ้ว กก./KG

010200103 ถั่วงอกแห้ง กก./KG

010200110 ตนหอมไทย เบอรรอง (หัวโต ตนสั้น) กก./KG

010200125 คะนา ตนใหญ กก./KG

010200126 ถั่วงอก แพ็คสูญญากาศ 1 ก.ก./ถุง กก./KG

010200128 ตนออนทานตะวัน 200 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

010200148 สลัดคอสโรเมน (สลัดคอส ไฮโดรโปนิกส) กก./KG

010200151 ลําตนคะนาฮองกงใหญ (ตัดใบ) กก./KG

010200163 ตนหอมญี่ปุน ตัดแตงใบยาว กก./KG

010200167 ผักกาดหอม 150 กรัม แพ็ค/PKT

010200168 กรีนโอค 100-150 กรัม แพ็ค/PKT

010200169 เรดโอค 100-150 กรัม แพ็ค/PKT

010200171 เรดโครัล 100-150 กรัม แพ็ค/PKT

010200193 ตนหอม 50 กรัม แพ็ค/PKT

010200194 คึ่นชาย 50 กรัม แพ็ค/PKT

010200195 ผักชี 50 กรัม แพ็ค/PKT

010200196 กวางตุงไตหวัน 200 กรัม แพ็ค/PKT

010200197 หนอไมฝรั่ง B 250 กรัม แพ็ค/PKT

010200198 บัตเตอรเฮด 100 กรัม แพ็ค/PKT

010200199 ตนหอม 30 กรัม + ผักชี 20 กรัม แพ็ค/PKT

010200200 คึ่นชาย 30 กรัม + ตนหอม 20 กรัม แพ็ค/PKT



010200201 คะนา 200 กรัม แพ็ค/PKT

010200202 ผักบุงจีน 200 กรัม แพ็ค/PKT

010200203 กวางตุงไทย 200 กรัม แพ็ค/PKT

010200204 สลัดคอส 100 กรัม แพ็ค/PKT

010200206 ผักกระเฉดเด็ดลอกนม 100 กรัม แพ็ค/PKT

010200207 ผักชีฝรั่ง / ผักชีใบยาว 100 กรัม แพ็ค/PKT

010200208 ผักชีลาว 100 กรัม. แพ็ค/PKT

010200209 ไหลบัว 200 กรัม แพ็ค/PKT

010200210 คะนาฮองกงเล็ก 200 กรัม แพ็ค/PKT

010300004 กะหลํ่าปลีแดง / กะหลํ่ามวง กก./KG

010300006 ชะอม กก./KG

010300007 ชะอม 250-300 กรัม / กํา กํา/BUNDLE

010300010 ตําลึง 400-450 กรัม/กํา กํา/BUNDLE

010300011 ตำลึงเด็ดใบ กก./KG

010300012 น้ำใบย่านาง กก./KG

010300013 ใบกระเพรา กก./KG

010300015 ใบกุ้ยช่ายขาว กก./KG

010300016 ใบกุยชายเขียว / ตนกูไช กก./KG

010300018 ใบชะพลู กก./KG

010300020 ใบชะมวง กก./KG

010300021 ใบตอง กก./KG

010300022 ใบเตย (ตน) กก./KG

010300024 ใบบัวบก กก./KG

010300026 ใบมะกรูด กก./KG

010300029 ใบมะขามอ่อน กก./KG

010300030 ใบแมงลัก กก./KG

010300033 ใบยี่หร่า กก./KG

010300034 ใบสะระแหน่ กก./KG

010300035 ใบโหระพา กก./KG

010300040 ผักกาดแกว / สลัดแกว กก./KG

010300042 ผักขมจีน กก./KG

010300043 ผักโขมไทย (ปอบอาย) กก./KG

010300044 ผักแผว / ผักแพรว กก./KG

010300046 ผักโสภณ กก./KG

010300047 ผักหวานบ้าน กก./KG

010300048 วอเตอรเครส / ผักนํ้าเบตง กก./KG



010300057 ใบเตย ตัดใบ กก./KG

010300068 ใบย่านาง กก./KG

010300086 ใบตองตานี กก./KG

010300090 กะหลํ่าปลี ปอกขาว กก./KG

010300091 ผักกาดขาว ปอกขาว กก./KG

010300113 กะหลํ่าปลี ปอกเขียว กก./KG

010300116 ผักกาดขาว ปอกเขียว กก./KG

010300119 ใบบัวบก 150 กรัม/กํา กํา/BUNDLE

010300125 ใบกระเพราแดง กก./KG

010300130 ผักหวานป่า กก./KG

010300134 กะหลํ่าปลีหัวใจ. กก./KG

010300135 กะหลํ่าปลี พันธุดอย กก./KG

010300167 ใบสะระแหน 50 กรัม แพ็ค/PKT

010300168 กะหลํ่าปลี 400-500 กรัม แพ็ค/PKT

010300169 ผักกาดขาว 400-500 กรัม แพ็ค/PKT

010300171 ผักกาดแกว 500-600 กรัม แพ็ค/PKT

010300172 ใบกระเพรา 50 กรัม แพ็ค/PKT

010300173 ใบโหระพา 50 กรัม แพ็ค/PKT

010300174 กะหลํ่าปลีมวง 500-600 กรัม แพ็ค/PKT

010300175 ใบกระเพราแดง 50 กรัม แพ็ค/PKT

010300176 ใบกุยชายขาว 200 กรัม แพ็ค/PKT

010300177 ใบกุยชายเขียว 200 กรัม แพ็ค/PKT

010300178 ใบชะพลู 200 กรัม แพ็ค/PKT

010300179 ใบยี่หรา 200 กรัม แพ็ค/PKT

010300180 ใบโรสแมรี่ สด 100 กรัม แพ็ค/PKT

010301226 ใบกระเพราใบเล็ก กก./KG

010301228 ใบโรสแมรี่ สด กก./KG

010301232 ผักกาดแกว / สลัดแกว ตัดแตง กก./KG

010400001 ดอกกวางตุ้ง กก./KG

010400002 ดอกกะหลํ่าขาวไทย (ตัดแตง) กก./KG

010400003 ดอกกะหล่ำขาวนอก กก./KG

010400004 ดอกกุยชาย / ดอกกูใช กก./KG

010400005 ดอกขจร กก./KG

010400007 ดอกแค กก./KG

010400010 บร็อคโคลี่นอก กก./KG

010400026 เบบี้บร็อคโคลี่ กก./KG



010400029 บล็อคโคลี่ 250-300 กรัม แพ็ค/PKT

010400030 ดอกกะหลํ่าขาวนอก 400-500 กรัม แพ็ค/PKT

010500002 ยอดคะน้า กก./KG

010500006 ยอดมะพราวออน กอน กก./KG

010500007 ยอดมะระหวาน / ยอดฟกซาโยเต กก./KG

010500009 ยอดกระถิน กก./KG

010500012 ยอดมะพราวออน หั่นเสน กก./KG

010500029 ยอดคะนา 200 กรัม แพ็ค/PKT

010500030 ยอดมะพราวออน หั่นเสน 200 กรัม แพ็ค/PKT

010500031 ยอดมะระหวาน 250-300 กรัม แพ็ค/PKT

010600002 บีทรูท กก./KG

010600003 เบบี้แครอท กก./KG

010600004 เผือกดิบ 700 กรัม/หัว กก./KG

010600006 มันเทศ กก./KG

010600007 มันเทศไข่ กก./KG

010600011 มันฝรั่ง เบอร O ลางสะอาด กก./KG

010600012 มันฝรั่ง เบอร A ลางสะอาด กก./KG

010600015 แรดิช กก./KG

010600017 หอมแขก กก./KG

010600018 หอมแขก ปอกเปลือก กก./KG

010600020 หอมแดง ปอกเปลือก กก./KG

010600021 หอมหัวใหญ เบอร O กก./KG

010600022 หอมหัวใหญ เบอร O ปอกเปลือก กก./KG

010600023 หัวไชเท้า กก./KG

010600024 หัวปลี / ปลีกลวย กก./KG

010600028 หอมแดง กก./KG

010600034 แครอทนอก เบอร L เกรดมาตรฐาน กก./KG

010600035 มันฝรั่ง เบอร B 8-9 ลูก/กก. กก./KG

010600036 หอมหัวใหญ เบอร A กก./KG

010600061 หัวไชเทา แบบตัดแลว (ตมซุป) กก./KG

010600064 เผือกดิบ จัมโบ 800-1000 กรัม/หัว กก./KG

010600066 แครอท เบอร M กก./KG

010600067 มันเทศญี่ปุน size M กก./KG

010600068 ฟกทองญี่ปุน 2-2.5 กก./ผล กก./KG

010600070 มันเทศเกาหลี กก./KG

010600089 แครอท 200 กรัม แพ็ค/PKT



010600090 หอมหัวใหญเบอร O แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

010600091 หัวไชเทา 300-400 กรัม แพ็ค/PKT

010600092 หอมแดง 100 กรัม แพ็ค/PKT

010600093 มันฝรั่ง เบอร A แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

010700001 กระชายฝอย กก./KG

010700002 กระชายหัว กก./KG

010700004 ขมิ้นขาว กก./KG

010700005 ขมิ้นเหลือง / ขมิ้นสด กก./KG

010700006 ข่าแก่ กก./KG

010700007 ข่าอ่อน กก./KG

010700008 ขิงแก่ กก./KG

010700009 ขิงซอย / ขิงฝอย กก./KG

010700010 ขิงอ่อน กก./KG

010700011 ตะไครเกษตร (สีขาว) กก./KG

010700015 หน่อไม้หวานสด กก./KG

010700044 ขิงแก 100 กรัม แพ็ค/PKT

010700045 ขาออน 150 กรัม แพ็ค/PKT

010800001 กระเทียมกลีบเล็ก / กระเทียมไทย กก./KG

010800002 กระเทียมกลีบใหญ/กระเทียมจีน แกะเปลือก กก./KG

010800003 กระเทียมกลีบใหญ/กระเทียมจีน ไมแกะเปลือก กก./KG

010800007 กระเทียมกลีบเล็กไม่แกะเปลือกบด กก./KG

010800010 กระเทียมกลีบใหญ/กระเทียมจีน แกะเปลือก(บด) กก./KG

010800014 กระเทียมหัวตัดจุก กก./KG

010800021 กระเทียมกลีบใหญ/กระเทียมจีน แกะเปลือก (คัดขนาด) กก./KG

010800028 กระเทียมกลีบเล็ก 100 กรัม แพ็ค/PKT

010800029 กระเทียมกลีบใหญแกะเปลือก 100 กรัม แพ็ค/PKT

010900001 พริกขี้หนูเขียว เด็ดกาน กก./KG

010900003 พริกขี้หนูเขียวแดง เด็ดกาน กก./KG

010900004 พริกขี้หนูแดง เด็ดกาน กก./KG

010900006 พริกขี้หนูสวนมีก้าน กก./KG

010900007 พริกขี้หนูสวน เด็ดกาน กก./KG

010900008 พริกขี้หนูสวนเม็ดเล็ก เด็ดกาน กก./KG

010900009 พริกชี้ฟ้าเขียว กก./KG

010900011 พริกชี้ฟ้าแดง กก./KG

010900013 พริกชี้ฟ้าเหลือง กก./KG

010900015 พริกไทยออน เกรด A กก./KG



010900019 พริกหนุม / พริกยํา กก./KG

010900020 พริกหยวก กก./KG

010900032 พริกขี้หนูเขียว มีกาน กก./KG

010900033 พริกขี้หนูแดง มีกาน กก./KG

010900035 พริกกะเหรี่ยง กก./KG

010900041 พริกยักษเขียว เบอร A กก./KG

010900042 พริกยักษแดง เบอร A 5-6 ลูก/กก. กก./KG

010900043 พริกยักษเหลือง เบอร A 5-6 ลูก/กก. กก./KG

010900044 พริกขี้หนูเขียวแดง มีกาน กก./KG

010900045 พริกขี้หนู+กระเทียมบด (ผัดกระเพรา) กก./KG

010900052 พริกยำแดง กก./KG

010900097 พริกขี้หนูสวนมีกาน 100 กรัม แพ็ค/PKT

010900098 พริกขี้หนูแดงมีกาน 100 กรัม แพ็ค/PKT

010900099 พริกขี้หนูเขียวมีกาน 100 กรัม แพ็ค/PKT

010900100 พริกชี้ฟาเขียว 250 กรัม แพ็ค/PKT

010900101 พริกชี้ฟาแดง 250 กรัม แพ็ค/PKT

010900102 พริกยักษเขียว 250 กรัม แพ็ค/PKT

010900103 พริกยักษแดง 250 กรัม แพ็ค/PKT

010900104 พริกยักษเหลือง 250 กรัม แพ็ค/PKT

011000001 เห็ดเข็มทอง 100 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

011000004 เห็ดแชมปิญองสด กก./KG

011000005 เห็ดนางฟ้า กก./KG

011000007 เห็ดเป๋าฮื้อ กก./KG

011000009 เห็ดฟางสดกลาง กก./KG

011000010 เห็ดฟางสดใหญ่ กก./KG

011000012 เห็ดหูหนูสด กก./KG

011000014 เห็ดออรินจิใหญ่ กก./KG

011000015 เห็ดชิเมจิขาว 150 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

011000016 เห็ดหอมสดใหญ่ กก./KG

011000022 เห็ดชิเมจิ นํ้าตาล 125 / 150 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

011000036 เห็ดหอมสด กก./KG

011000037 เห็ดเข็มทอง 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

011000044 เห็ดออรินจิ 200 กรัม แพ็ค/PKT

011000045 เห็ดหอมสด 100 กรัม แพ็ค/PKT

011000047 เห็ดฟางสดกลาง 200 กรัม แพ็ค/PKT

011000048 เห็ดหูหนูดําสด 200 กรัม แพ็ค/PKT



011100001 รากบัวจีน กก./KG

011100002 รากผักชี กก./KG

011100010 รากผักชี 100 กรัม แพ็ค/PKT

020100046 มะมวงดิบเปรี้ยว / มะมวงนํ้าดอกไมดิบ กก./KG

020100054 มันแกว กก./KG

รายการผลไม้
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

020100004 กลวยนํ้าวาดิบ 13-18 ลูก/หวี หวี/HAND

020100009 กลวยหอมดิบ 12-16 ลูก/หวี หวี/HAND

020100014 แกวมังกร เนื้อสีขาว เบอร 22 ขนาด 2-3 ลูก/กก. กก./KG

020100020 แคนตาลูปซันเลดี้ 1.5-1.8 กก./ลูก กก./KG

020100025 ชมพูแดง ทับทิมจันทร กก./KG

020100028 แตงโมกินรี 2.5-3 กก./ลูก กก./KG

020100029 แตงโมกินรี 3-3.5 กก./ลูก ขึ้นไป กก./KG

020100030 แตงโมกินรี 4-5 กก./ลูก ขึ้นไป กก./KG

020100037 ฝรั่งแปนสีทอง 2-3 ลูก/กก. กก./KG

020100040 มะพร้าวทึนทึก ลูก/PCS

020100041 มะพร้าวอ่อน ลูก/PCS

020100042 มะพร้าวเผา ลูก/PCS

020100048 มะม่วงน้ำดอกไม้สุก กก./KG

020100052 มะละกอฮอลแลนด 1 - 1.5 กก./ลูก กก./KG

020100060 สมเขียวหวาน เบอร 0 กก./KG

020100061 สมเขียวหวาน เบอร 1 กก./KG

020100062 สมเขียวหวาน เบอร 2 (คั้นนํ้า) กก./KG

020100065 ส้มซันควิกซ์ กก./KG

020100068 ส้มโอขาวน้ำผึ้ง ลูก/PCS

020100072 สับปะรดภูเก็ต 1.5-1.8 กก./ลูก ลูก/PCS

020100073 สับปะรดศรีราชา เนื้อ1 1.2-1.5 กก./ลูก กก./KG

020100074 สับปะรดศรีราชา เนื้อ1 1.5-1.8 กก./ลูก กก./KG

020100076 สาลี่น้ำผึ้ง กก./KG

020100079 แห้ว กก./KG

020100083 สับปะรดแกง 1.5 กก./ลูก กก./KG

020100086 แคนตาลูปซันเลดี้ 1.8 กก./ลูก ขึ้นไป กก./KG

020100102 ฝรั่งกิมจู กก./KG

020100122 สับปะรดศรีราชา เนื้อ1 1.8-2 กก./ลูก กก./KG



020100145 สมสายนํ้าผึ้ง เบอร 5 กก./KG

020100161 สมเขียวหวาน เบอร 1 (คั้นนํ้า) กก./KG

020100170 แตงไทยสุก กก./KG

020100175 สมสายนํ้าผึ้ง เบอร 6 กก./KG

020100180 แตงโม ตอปโด ขนาด 3-3.5 กก./ลูก กก./KG

020100202 แคนตาลูปซันเลดี้ 1.2-1.5 กก./ลูก กก./KG

020100217 ฝรั่งแปน 500-600 กรัม/ลูก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

020100219 ชมพูทับทิมจันทร 500 กรัม แพ็ค/PKT

020100262 สมโอขาวนํ้าผึ้ง แกะเปลือก /แพ็คใหญ 500 กรัม แพ็ค/PKT

020100266 แกวมังกร 2-3 ลูก/กก. 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

020100267 แคนตาลูปซันเลดี้ (เนื้อสีสม) 1.2-1.5 กก./ลูก ลูก/PCS

020100268 แตงโมกินรี 2.5-3.0 กก./ลูก ลูก/PCS

020100269 เน็ทเมลอน สีเขียว 1.5-2 กก./ลูก ลูก/PCS

020100270 มะละกอฮอลแลนด 1-1.5 กก./ลูก ลูก/PCS

020100271 มะมวงนํ้าดอกไมสุก 3 ลูก/กก. 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

020100272 ฝรั่งกิมจู 150-300 กรัม/ลูก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

020100273 สาลี่นํ้าผึ้ง 200-400 กรัม/ลูก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

020100274 สมสายนํ้าผึ้ง (เบอร 5) 90-100 กรัม/ลูก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

020100275 มะมวงเขียวเสวย 1 กก. แพ็ค/PKT

020100282 สมโชกุน (เบอร 5) 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

020100388 ออยแดงหั่นทอน 15-20 ซ.ม. ทอน/PCS

020100390 ขนุนแกะแพ็ค แพ็ค/PKT

020100395 แคนตาลูปซันเลดี้ 1 -1.4 กิโลกรัม/ลูก กก./KG

020100400 สับปะรดภูเก็ตขนาด 1-1.2 กก./ลูก ลูก/PCS

020100403 เสาวรส (กก.) กก./KG

020200001 กีวี นิวซีแลนด ( ทรงรี ) ลูก/PCS

020200010 สตรอเบอรรี่ 250 กรัม แพ็ค/PKT

020200014 องุนแดงนอก มีเมล็ด กก./KG

020200016 อโวคาโด ลูก/PCS

020200022 แอปเปลเขียว 113 ลูก/PCS

020200026 แอปเปลแดง 113 ลูก/PCS

020200029 แอปเปลฟูจิ 32 (72) ลูก/PCS

020200039 แอปเปลฟูจิ 150 ลูก/PCS

020200040 แอปเปลกาลา 150 ลูก/PCS

020200061 แอปเปลฟูจิเบอร 88 ลูก/PCS

020200071 บลูเบอรี่สด 125 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT



020200072 ส้มนาเวล กก./KG

020200086 แอปเปลเขียว วอชิงตัน 100-200 กรัม/ลูก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

020200131 แอปเปล Envy เบอร 40 ลูก/PCS

020200141 กีวีนอก 60-65 ลูก ลัง/CTN

020200158 กีวี 100-150 กรัม/ลูก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

020200159 แอปเปลแดง วอชิงตัน 100-200 กรัม/ลูก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

020200160 แอปเปลฟูจิ 200-300 กรัม/ลูก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

020200161 องุนเขียวนอกไรเมล็ด 1 กก. แพ็ค/PKT

020200162 องุนแดงนอกไรเมล็ด 1 กก. แพ็ค/PKT

020200163 สาลี่หิมะเกาหลี ลูก/PCS

020200164 อโวคาโดนอก แพ็ค 2 ลูก แพ็ค/PKT

รายการเนื้อสัตว์
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

030100008 หมูบด A ปนมัน 5% (ปลอดสาร) กก./KG

030100009 หมูบด B ปนมัน 10% (ปลอดสาร) กก./KG

030100015 หมูสะโพกบด (ปลอดสาร) กก./KG

030100022 หมูสันคอหั่นแดดเดียว (ปลอดสาร) กก./KG

030100052 หมูสันคอหั่นชิ้น (ปลอดสาร) กก./KG

030100084 คอหมูสําหรับยาง (ยี่เอง) ตัดแตง (ปลอดสาร) กก./KG

030100086 ซี่โครงหมูหั่นชิ้น กก./KG

030100088 หมูเนื้อแดง / เนื้อไหล (ปลอดสาร) กก./KG

030100089 หมูสะโพก ตัดแตง (ปลอดสาร) กก./KG

030100090 หมูสันคอ ตัดแตง (ปลอดสาร) กก./KG

030100091 หมูสันนอก ตัดแตง (ปลอดสาร) กก./KG

030100092 หมูสันใน ตัดแตง (ปลอดสาร) กก./KG

030100098 หมูสามชั้นแผนตัดแตง A (ปลอดสาร) กก./KG

030100103 หมูสะโพก หั่นชิ้น (ปลอดสาร) กก./KG

030100127 หมูบะชอ CP 1000 กรัม แพ็ค/PKT

030100129 หมูสันนอก B บดละเอียด (ปลอดสาร) กก./KG

030100130 หมูสันนอก หั่นชิ้น (ปลอดสาร) กก./KG

030100131 หมูสันใน หั่นชิ้น (ปลอดสาร) กก./KG

030100140 หมูสามชั้นหั่นเสน (ปลอดสาร) กก./KG

030100141 หมูเนื้อแดง / เนื้อไหล หั่นชิ้น (ปลอดสาร) กก./KG

030100154 หมูสามชั้นหั่นเสน หนา 3 ซม. มันนอย (ปลอดสาร) กก./KG

030100158 คอหมูสําหรับยาง (คางหมู) ตัดแตง (ปลอดสาร) กก./KG



030100159 หมูเนื้อแดง / เนื้อไหล เนื้อลวน บด (ปลอดสาร) กก./KG

030100161 หมูเนื้อแดง / เนื้อไหล หั่นเตา (ปลอดสาร) กก./KG

030100166 หมูสันคอบดหยาบ (บด 1 ครั้ง) (ปลอดสาร) กก./KG

030100167 หมูบด C ปนมัน 20% (ปลอดสาร) กก./KG

030100171 หมูสะโพก หั่นแดดเดียว (ปลอดสาร) กก./KG

030100189 หมูสันใน Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

030100190 หมูสันคอบดละเอียด (บด 2 ครั้ง) (ปลอดสาร) กก./KG

030100192 หมูสามชั้น Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

030100202 หมูสันคอ B-2 Betagro ขนาด 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

030100203 หมูสันนอก B-3 Betagro ขนาด 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

030100204 หมูสะโพก B-2 Betagro ขนาด 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

030100210 หมูบด A ปนมัน 5% Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

030100211 หมูบด B ปนมัน 10% Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

030102030 หมูสามชั้นหั่นผัด/หั่นแกง (ปลอดสาร) กก./KG

030102065 หมูสันนอก ตัดแตง เสนละ 3-4 กิโลกรัม (1 เสน) (ปลอดสาร)กก./KG

030200004 ซี่โครงหมูแผน (ปลอดสาร) กก./KG

030200007 ซี่โครงหมูอ่อนแผ่น กก./KG

030200014 ซี่โครงหมูหั่นชิ้น 1" x 1" กก./KG

030200015 กระดูกหมูออนใบพาย (ปลอดสาร) กก./KG

030200023 ซี่โครงหมูริมออนหั่นชิ้น 1.5"x1.5" (ปลอดสาร) กก./KG

030200026 กระดูกหมูขาตั้ง กก./KG

030200031 กระดูกซุป / เลง หั่น (ปลอดสาร) กก./KG

030200036 ซี่โครงหมูหั่นชิ้น 1" x 3" กก./KG

030200041 ซี่โครงหมูออนหั่นชิ้น 1.5" x 1.5" (ปลอดสาร) กก./KG

030200042 ซี่โครงหมู ตัดเสน กก./KG

030200049 กระดูกสันหลัง / เลง หั่น Betagro ขนาด 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

030200050 ซี่โครงหมูหั่นชิ้น 2" กก./KG

030200052 ซี่โครงหมูออน Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

030300001 กระเพาะหมูสด กก./KG

030300002 กระเพาะหมูลวก / ตม กก./KG

030300003 ขั้วตับ (หมูตุน) ไมหั่น กก./KG

030300005 เครื่องในหมูต้ม กก./KG

030300006 เครื่องในหมูต้มหั่น กก./KG

030300008 ตับหมู กก./KG

030300009 ตับหมูหั่น กก./KG

030300010 ไตหมู / เซี่ยงจี๊ กก./KG



030300011 ปอดหมู กก./KG

030300012 ม้ามหมู กก./KG

030300014 ไส้ตันหมู กก./KG

030300016 ไส้ใหญ่หมู กก./KG

030300017 ไส้ใหญ่หมูลวก กก./KG

030300018 ไส้อ่อนหมู กก./KG

030300021 หัวใจหมู กก./KG

030300033 ลิ้นหมู กก./KG

030300037 ตับหมู Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

030400001 ขาหมูเผา ขาหนา มีคากิ กก./KG

030400002 ขาหมูเผาขาหนา ไมมีคากิ กก./KG

030400006 ขาหมูเผา ขาหลัง เลาะกระดูก กก./KG

030400009 คากิหมู กก./KG

030400011 มันหมูแข็งหั่นเสน (ทํากากหมู) กก./KG

030400013 มันหมูบด กก./KG

030400015 เลือดหมูกอน (4 กอน/ถุง) ถุง/PKT

030400016 เลือดหมูสด ขวด/BTL

030400017 หนังหมูแกงจืด (แผน) กก./KG

030400018 หนังหมูฝอยขาว กก./KG

030400019 หนังหมูสด กก./KG

030400021 เอ็นแก้วหมู กก./KG

030400022 เลือดหมูก้อน กอน/PCS

030400023 หนังหมูแช่น้ำ กก./KG

030400026 หนังหมูเผา หั่นทําลาบ กก./KG

030400037 มันหมูแข็งหั่น กก./KG

030400069 มันหมูแข็งบด กก./KG

030400070 หนังหมูต้ม กก./KG

030400071 มันหมูแข็ง กก./KG

030400077 ขาหมูเผา ขาหลัง มีคากิ กก./KG

030400080 ขาหมูเผา ขาหลัง สับชิ้นเล็ก กก./KG

030400081 หูหมูต้ม กก./KG

030400084 ขาหมู สับตมยํา กก./KG

030400089 ขาหมูเผา ขาหลัง สับทอน กก./KG

030400090 ขาหมู ขาหลัง ไมมีคากิ กก./KG

030400102 หนังหมูตม หั่นทําลาบ กก./KG

030400109 มันราวนมหมู (มันพื้นทองหมู) กก./KG



030500028 เนื้อวัวริบอาย กก./KG

030500032 เนื้อวัวน่องลาย กก./KG

030500033 เนื้อวัวบด กก./KG

030500034 เนื้อวัวลูกมะพร้าว กก./KG

030500036 เนื้อวัวสะโพก กก./KG

030500037 เนื้อวัวสะโพกบดเกรด A (ไมมีมัน ไมมีเอ็น) กก./KG

030500041 เนื้อวัวสันนอก(ตัดแตง) A กก./KG

030500045 เนื้อวัวสันนอกติดมันหั่นชิ้น กก./KG

030500048 เนื้อวัวสันนอกหั่นชิ้น กก./KG

030500051 เนื้อวัวสันในตัดแตง A กก./KG

030500059 เนื้อเสือร้องไห้ กก./KG

030500062 เศษเนื้อวัว กก./KG

030500065 เนื้อวัวสันใน B กก./KG

030500068 เนื้อวัวสันนอกไมตัดแตง B กก./KG

030500069 เนื้อวัวบดละเอียด กก./KG

030500094 เนื้อวัวติดพื้นท้อง กก./KG

030500095 เนื้อวัวสันคอ กก./KG

030500103 เนื้อวัวสามชั้น กก./KG

030500107 เนื้อวัวสันนอกติดมัน กก./KG

030500109 เนื้อวัวน่องลายกรอบ กก./KG

030500112 เนื้อวัวสันใน หั่นชิ้น กก./KG

030500113 เนื้อวัวหั่นแดดเดียว กก./KG

030500126 เศษเนื้อวัวบด กก./KG

030500127 เนื้อวัวสำหรับทำเนื้อเปื่อย กก./KG

030500141 เนื้อวัวสันนอก แบบมวน แชแข็ง 3 นิ้ว กก./KG

030500144 เนื้อวัวสันสะโพกหั่นชิ้น กก./KG

030600002 เครื่องในวัวต้มหั่น กก./KG

030600003 ตับวัว กก./KG

030600005 ลิ้นวัว กก./KG

030700001 กระดูกวัวต้มซุป กก./KG

030700004 ผ้าขี้ริ้ว กก./KG

030700011 เอ็นแก้ววัว กก./KG

030700014 น้ำดีวัว ขวด/BTL

030700015 กระดูกวัวขาตั้ง กก./KG

030700017 เลือดวัว บรรจุขวด 500 ซีซี ขวด/BTL

030700018 มันวัวแข็ง กก./KG



030700020 หางวัว กก./KG

030700021 มันวัวบด กก./KG

รายการสัตว์ปีก
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

040100002 ไก่ต้ม ตัว/UNIT

040100003 ไกตอน 2.8-3 กก. กก./KG

040100027 อกไก่คู่ลอกหนัง กก./KG

040100040 ไกตอนขาวตัวใหญ 3-3.5 KGS กก./KG

040100049 ไกตอน 1.8-2 KGS/ตัว กก./KG

040100056 ไกสดทั้งตัว พรอมเครื่องใน สําหรับไหว กก./KG

040100066 ไกแก (ทําขาวมันไก) กก./KG

040100076 ไกบาน (ทั้งตัว) กก./KG

040100080 ไกบาน สับชิ้น (ไกนา) กก./KG

040100153 อกไกติดหนัง คัดขนาด 200-250 กรัม/ชิ้น กก./KG

040100155 อกไกลอกหนัง (SBB) Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

040100165 นองไก 7-8 นอง/กก. กก./KG

040100169 นองไก Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100173 ปกบนไก / โคนปกไก Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

040100188 ปลายปีกไก่ กก./KG

040100193 นองไกติดสะโพก (นส) Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100195 นองไกติดสะโพกเลาะกระดูกติดหนัง (BL) Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100197 ปกไกกลาง Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100199 ปกไกกลางติดปลายปก (ปกปลาย) Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100201 ปกไกเต็ม CP 2 กก. แพ็ค/PKT

040100202 ปกบนไก / โคนปกไก Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100204 สะโพกไกติดกระดูก Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100206 สะโพกไกเลาะกระดูก ลอกหนัง (SBL) Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100208 สะโพกไกเลาะกระดูกติดหนัง (BL Thigh) Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100211 สันในไก CP 2 กก. แพ็ค/PKT

040100213 อกไกติดหนัง (BB) CP 2 กก. แพ็ค/PKT

040100214 อกไกลอกหนัง (SBB) Betagro 2 กก. แพ็ค/PKT

040100216 สะโพกไกเลาะกระดูก ติดหนังบด CP 2 กก. แพ็ค/PKT

040100217 อกไกติดหนังบด (BB บด) CP 2 กก. แพ็ค/PKT

040100218 อกไกลอกหนังบด (SBB บด) CP 1 กก. แพ็ค/PKT

040100219 ไกตัว 1.5-1.8 กก. CP กก./KG



040100220 ไกสดทั้งตัวสับชิ้น 1 กก. แพ็ค/PKT

040100221 สะโพกไกเลาะกระดูก ติดหนังหั่นชิ้น (BL หั่นชิ้น) 1 กก. แพ็ค/PKT

040100222 สะโพกไกสับ 1 กก. แพ็ค/PKT

040100223 อกไกติดหนังหั่นชิ้น 1 กก. แพ็ค/PKT

040100224 อกไกลอกหนังหั่นชิ้น 1 กก. แพ็ค/PKT

040100225 นองไก Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

040100228 ปกไกกลางติดปลายปก (ปกปลาย) Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

040100230 อกไกติดหนัง (BB) Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

040200001 กึ๋นไก่ กก./KG

040200003 เครื่องในไก่รวม กก./KG

040200004 เครื่องในไกรวม หั่น กก./KG

040200005 ตับไก่ กก./KG

040200007 หัวใจไก่ กก./KG

040200011 พวงไขออน (ไก) กก./KG

040200012 กึ๋นไก หั่นแกง กก./KG

040300001 ข้อไก่เต็ม กก./KG

040300002 ขาไก (ตัดเล็บ) กก./KG

040300005 มันไก่ กก./KG

040300006 เลือดไก่ กอน/PCS

040300007 เลือดไก (5 กอน/ถุง) ถุง/PKT

040300008 หนังไก่ กก./KG

040300009 เอ็นข้อไก่ กก./KG

040300020 ตูดไก่ กก./KG

040300024 โครงไกตัดบั้นทาย Betagro 1 กก. แพ็ค/PKT

040400003 เป็ดพะโล้ ตัว/UNIT

040400004 เป็ดย่าง ตัว/UNIT

040400007 สะโพกเป็ด กก./KG

040400029 เป็ดสดทั้งตัวสับชิ้น กก./KG

040400034 เปดยาง (เลาะกระดูก หั่นชิ้น) ตัว/UNIT

040500001 เครื่องในเป็ด กก./KG

040500002 ตับเป็ด กก./KG

040600004 เลือดเป็ด กอน/PCS

040600005 ไส้เป็ด กก./KG

040600006 หนังเป็ด กก./KG

040600009 ปากเป็ด กก./KG



รายการของชำเปียก
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

060100001 กะปิ กก./KG

060100005 เกี้ยมฉ่าย กก./KG

060100006 เกี้ยมอี๋ กก./KG

060100009 ไชโปวหวาน สับ กก./KG

060100011 ไชโปวหวาน หั่นฝอย กก./KG

060100013 ไชโปวหวาน หัว กก./KG

060100017 นํ้าไตปลา แบบขวด ขวด/BTL

060100020 ปลาทูเค็ม กก./KG

060100022 ปลาร้าปลากระดี่ กก./KG

060100024 ปลาส้มชิ้น กก./KG

060100025 ปลาสม ตัว 4-5 ตัว/กก. กก./KG

060100026 ปลาสมปลาตะเพียน 4-5 ตัว/กก. กก./KG

060100027 ปลาอินทรีเค็ม แบบชิ้น ชิ้น/PCS

060100028 ปลาอินทรีเค็ม ทั้งตัว 2-3 กก./ตัว กก./KG

060100029 ปูเค็ม กก./KG

060100030 ปูจืด กก./KG

060100031 มะขามเปียก กก./KG

060100032 หัวปลาอินทรีเค็ม กก./KG

060100033 ปลาอินทรีเค็ม ทั้งตัว 1-1.5 กก./ตัว กก./KG

060100042 นํ้าปลาราตมสุก 500 ซีซี ขวด/BTL

060100048 ไชโปวเค็ม หัว กก./KG

060100051 นํ้าปลาราสมตํา แมบุญลํ้า 600 มล. ขวด/BTL

060100053 ปูจืด ตัวใหญ กก./KG

060100054 นํ้าปลาราสมตํา แมบุญลํ้า 600 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

060100056 นํ้าปลารา ตรานางฟา 500 มล. ขวด/BTL

060100057 ไชโปวหวาน หั่นแวน ชิ้นกลม กก./KG

060100061 ปลาสมปลาจีน หั่นชิ้น 12-15 ชิ้น/กก. กก./KG

060100062 นํ้าปลารา ตราศิริพร 400 มล. ขวด/BTL

060100194 หอยแมลงภูดอง (สําหรับใสสมตํา) กก./KG

060100204 ไชโป๊วเส้น กก./KG

060100206 ปลาสม ตัว 3 ตัว/ก.ก. กก./KG

060100208 กะปคลองโคน 500 กรัม/กระปุก กระปุก/TIN

060200001 ปลาหมึกแชดาง / ปลาหมึกกรอบ กก./KG

060200002 ปลาหมึกหลอด 500 กรัม/แพ็ค กก./KG



060200003 ผักกาดดอง กก./KG

060200004 ผักกาดดอง หั่นแกง กก./KG

060200005 ผักกาดดอง หั่นผัด กก./KG

060200006 มะนาวดอง (กระปุก) 1700 กรัม (นํ้าหนักเนื้อ 1000 กรัม) กระปุก/TIN

060200008 หน่อไม้ต้มซุป กก./KG

060200010 หน่อไม้ดองแผ่น กก./KG

060200012 หนอไมดอง หั่นผัด กก./KG

060200018 หนอไมดองขาว ขูดฝอย กก./KG

060200020 กระเทียมดอง# กก./KG

060200021 นํ้ากระเทียมดอง# ขวด/BTL

060200022 แมงกระพรุนสด กก./KG

060200030 มะนาวดอง แบบถวย ถวย/CUP

060200035 กระเทียมดอง (เปนแกว) ถวย/CUP

060200036 กุ้งจ่อม กก./KG

060200039 ปูนาดอง กก./KG

060200041 หนอไมลวก ขูดฝอย (ทําซุป) กก./KG

060300001 ข้าวเหนียวมูน กก./KG

060300003 ขี้เหล็กต้ม กก./KG

060300005 ไขนกกระทาตม แกะเปลือก ฟอง/PCS

060300006 ดอกขี้เหล็กต้ม กก./KG

060300008 ปลาทูนึ่งกลาง 2 ตัว/แพ็ค (ขนาด 6x11.5 ซม.) แพ็ค/PKT

060300010 ปลาทูนึ่งเล็ก 2 ตัว/แพ็ค (ขนาด 5x11 ซม.) (ปลาทูแมว) แพ็ค/PKT

060300011 ปลาเส้นต้ม เสน/PCS

060300012 หน่อไม้จีนต้ม กก./KG

060300013 หน่อไม้ลวกทั้งหน่อ กก./KG

060300014 หนอไมลวก หั่นแกง กก./KG

060300015 หนอไมลวก หั่นเตา กก./KG

060300016 หนอไมลวก หั่นผัด กก./KG

060300017 หนอไมเหลือง หั่นแกง กก./KG

060300018 หนอไมเหลือง หั่นเตา กก./KG

060300019 หนอไมเหลือง หั่นทํากระเพาะปลา กก./KG

060300020 หนอไมเหลือง หั่นผัด กก./KG

060300022 ไข่นกกระทาต้ม ฟอง/PCS

060300024 ใบขี้เหล็กต้ม กก./KG

060300025 ปลาทูนึ่งตัวใหญ 2 ตัว/แพ็ค (ขนาด 7x12 ซม.) แพ็ค/PKT

060300026 หน่อไม้เหลืองก้อน กก./KG



060300028 ไขเปดตม แกะเปลือก ถุงละ 20 ฟอง ฟอง/PCS

060300038 หนอไมเหลือง เสนเล็ก กก./KG

060300040 ปลาทูนึ่งจัมโบ 2 ตัว/แพ็ค (ขนาด 19-20 ซม.) แพ็ค/PKT

060300045 ปลาทูแกะ แพ็ค/PKT

060400013 พริกแกงกะหรี่ กก./KG

060400015 พริกแกงเขียวหวาน กก./KG

060400019 พริกแกงคั่วกลิ้ง กก./KG

060400020 พริกแกงฉู่ฉี่ กก./KG

060400021 พริกแกงไตปลา กก./KG

060400022 พริกแกงเทโพ กก./KG

060400023 พริกแกงน้ำเงี้ยว กก./KG

060400024 พริกแกงน้ำยา กก./KG

060400025 พริกแกงป่า กก./KG

060400026 พริกแกงผัดเผ็ดหยาบ แมพวงเกศหอม กก./KG

060400027 พริกแกงเผ็ดละเอียด กก./KG

060400030 พริกแกงเผ็ดใต้ กก./KG

060400033 พริกแกงพริกขิง กก./KG

060400034 พริกแกงพะแนง กก./KG

060400035 พริกแกงมัสมั่น กก./KG

060400036 พริกแกงส้ม กก./KG

060400038 พริกแกงส้มใต้ กก./KG

060400039 พริกแกงเหลือง กก./KG

060400040 พริกแกงฮังเล กก./KG

060400054 พริกแกงคั่ว กก./KG

060400055 พริกผัดฉ่า กก./KG

060400062 พริกแกงห่อหมก กก./KG

060400066 พริกแกงเลียง กก./KG

060400080 พริกแกงข้าวซอย กก./KG

060500003 ขนมจีน ดอนเมือง กก./KG

060500004 ขนมจีนสด กก./KG

060500005 ขนมจีน แพ็คใสตะกรา 1 กก. แพ็ค/PKT

060500007 บะหมี่ไข ตรานําชัย 500 กรัม/ถุง ถุง/PKT

060500011 บะหมี่เหลืองแหง / บะหมี่กรอบ หอ/PKT

060500019 เส้นก๋วยจั๊บ กก./KG

060500021 เสนกวยเตี๋ยว เสนใหญ ตรามังกรแดง กก./KG

060500022 เส้นก๋วยเตี๋ยวแผ่น กก./KG



060500023 เส้นจันท์สด กก./KG

060500026 เส้นยากิโซบะ กก./KG

060500030 หมี่ซั่วสีเหลือง กก./KG

060500031 เสนหมี่สด ตราสิงโตทอง กก./KG

060500048 หมี่ซั่วขาว ตรานก 400 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060500053 เสนเซี่ยงไฮสด 500กรัม กก./KG

060500058 แผนแปงปอเปยะแชแข็ง 8.5" 20 แผน ลิตเติ้ลเชฟ แพ็ค/PKT

060500064 บะหมี่เหลืองเสนแบน ตรานําชัย 500 กรัม แพ็ค/PKT

060500066 บะหมี่หยก ตรานําชัย 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060500071 เสนหมี่เตี๊ยว / หมี่ซั่ว ตรามังกรคู 350 กรัม แพ็ค/PKT

060500082 แผนเกี๊ยวหยก 500 กรัม แพ็ค/PKT

060500087 ขนมจีน แพ็คใสตะกรา 5 กก. แพ็ค/PKT

060500089 เสนผัดไทย / เสนจันท 505 ถุงสีเขียว กก./KG

060500094 หมี่ซั่วเหลือง ตรานก 400 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060500097 เสนกวยเตี๋ยว เสนใหญ ตราดอกบัว 1 กก./ถุง ถุง/PKT

060500099 วุนเสนสด ตรากิเลนคู 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060500100 บะหมี่หยก ตราไก 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060500103 แผนแปงปอเปยะแชแข็ง 8.5" 40 แผน ลิตเติ้ลเชฟ แพ็ค/PKT

060500127 เสนหมี่สด 505 / เสนหมี่โคราช 500 กรัม แพ็ค/PKT

060500129 แผนแปงปอเปยะแชแข็ง 5" spring home 50 แผน (ถุงสีชมพู)แพ็ค/PKT

060500136 บะหมี่เหลืองเสนแบน ตราไก 500 กรัม ถุง/PKT

060500139 เสนกวยเตี๋ยว เสนเล็ก ตราหมีแพนดา 1000 กรัม แพ็ค/PKT

060500140 แผนเกี๊ยวสีเหลือง ตรานําชัย 150 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060500149 บะหมี่ไข ตราหมื่นลี้ 500 กรัม ถุง/PKT

060500153 เสนกวยเตี๋ยว เสนเล็ก ตราดอกบัว 1 กก. ถุง/PKT

060500154 บะหมี่ไข กุกไก เกรด A 500 กรัม ถุง/PKT

060600007 ขนมชั้น / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600008 ขนมชั้น / ชิ้น ชิ้น/PCS

060600009 ขนมตม สีขาว / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600010 ขนมตะโก / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600012 ขนมตาล / ชิ้น ชิ้น/PCS

060600016 ขนมทองหยอด / กก. (500 กรัม/แพ็ค) กก./KG

060600017 ขนมทองหยอด / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600019 ขนมทองหยิบ / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600023 ขนมปงฝรั่งเศส 200 กรัม แทง/PCS

060600026 ขนมเปยกปูน / แพ็ค แพ็ค/PKT



060600028 ขนมเปี๊ยะ ชิ้น/PCS

060600031 ขนมฝอยทอง / กก. กก./KG

060600032 ขนมฝอยทอง / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600034 ขนมเม็ดขนุน / กก. (500 กรัม/แพ็ค) กก./KG

060600035 ขนมเม็ดขนุน / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600036 ขนมรวมมิตร 500 กรัม/ถุง กก./KG

060600037 ขนมลูกชุบ / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600041 ขาวตมนํ้าวุน 25 ชิ้น/ชุด ชุด/SET

060600042 ข้าวต้มมัด มัด/BUNDLE

060600046 เฉากวยนิ่ม 1.5 กก./ถุง ถุง/PKT

060600047 ซาหริ่ม กก./KG

060600050 ถั่วดำต้ม กก./KG

060600051 ถั่วแดงเชื่อม กก./KG

060600052 ถั่วแดงต้ม กก./KG

060600054 ทับทิมกรอบ กก./KG

060600057 แป้งบัวลอยสามสี กก./KG

060600058 แป้งปลากริม กก./KG

060600059 แปะก๊วยต้มสุก กก./KG

060600062 เผือกเชื่อม กก./KG

060600063 เผือกต้ม กก./KG

060600064 พุทราเชื่อม กก./KG

060600065 ฟักทองเชื่อม กก./KG

060600069 มันเชื่อม ใสนํ้าแข็งใส กก./KG

060600071 เม็ดบัวต้ม กก./KG

060600072 ลอดช่องไทยสีขาว กก./KG

060600073 ลอดชองใบเตย (ตัวเล็ก) กก./KG

060600074 ลอดช่องสิงคโปร์ กก./KG

060600075 ลูกชิด กก./KG

060600076 ลูกเดือยต้ม กก./KG

060600078 วุ้นกะทิ ชิ้น/PCS

060600079 วุ้นจืด กก./KG

060600080 วุนมะพราว สีขาว กก./KG

060600082 สับปะรดเชื่อม กก./KG

060600085 ขนมปงฝรั่งเศส แบบนิ่ม 220 กรัม แทง/PCS

060600086 แห้วต้ม กก./KG

060600087 ครองแครงดิบ สีขาว กก./KG



060600089 ลูกบัวนึ่ง กก./KG

060600107 สาคูเม็ดใหญ่ต้ม กก./KG

060600109 ขนมทับทิมสยาม กก./KG

060600112 ขนมครองแครงสุก กก./KG

060600113 ขาวโพดตม แกะเม็ด 500 กรัม/แพ็ค กก./KG

060600114 ขาวเหนียวดําสุก ใสขนมหวาน กก./KG

060600115 แป้งบัวลอยเผือก กก./KG

060600118 ขนมหมอแกง / ชิ้น ชิ้น/PCS

060600119 ขนมลูกชุบ / ชิ้น ชิ้น/PCS

060600120 ขนมทองหยิบ / กก. (500 กรัม/แพ็ค) กก./KG

060600124 ถั่วเขียวซีก ตมสุก กก./KG

060600141 ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ชิ้น/PCS

060600152 ขนมรวมมิตร สีขาว 500 กรัม/ถุง ถุง/PKT

060600155 แปงครองแครงดิบ สามสี กก./KG

060600156 ขนมลอดชอง + นํ้ากะทิ (ชุดเล็ก) ชุด/SET

060600157 ลอดชองใบเตย (ตัวใหญ) กก./KG

060600160 ทับทิมกรอบ สีชมพู กก./KG

060600171 ขนมถั่วแปบ ชิ้น/PCS

060600173 ถั่วตัด / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600183 ขนมวุนกะทิ / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600184 รากบัวเชื่อม กก./KG

060600186 ขนมอาลัว กก./KG

060600192 เค้กกล้วยหอม ชิ้น/PCS

060600203 เม็ดแปะก๊วยมีเปลือก กก./KG

060600216 กลวยตากอบนํ้าผึ้ง (แบน) 300 ก. แพ็ค/PKT

060600221 ขนมน้ำดอกไม้ แพ็ค/PKT

060600226 ถั่วกระจก / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600234 เนื้อมะพราวแชแข็งชิ้นใหญ 1 กก. แพ็ค/PKT

060600235 ขนมถั่วกวน ชิ้น/PCS

060600240 เฉากวย ตราเกาลูน ถุง/PKT

060600243 ขนมไข่ แพ็ค/PKT

060600249 ขนมฝอยทองกรอบ / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600251 เฉากวยดอนเมือง (ชิ้นสี่เหลี่ยม) 1 กก. แพ็ค/PKT

060600266 วุ้นกรอบคละสี แพ็ค/PKT

060600267 ข้าวเหนียวมูนดำ กก./KG

060600270 ถั่วทอง กก./KG



060600271 น้ำกะทิลอดช่อง กก./KG

060600272 สาคูไส้หมู ลูก/PCS

060600274 ขนมถวย / ถวย ถวย/CUP

060600275 ลูกตาลเชื่อม กก./KG

060600278 วุนรูปหัวใจ คละสี แพ็ค/PKT

060600279 ขนมตม คละสี / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600288 หนากุง (ขาวเหนียวมูน) กก./KG

060600289 หนาปลาแหง (ขาวเหนียวมูน) กก./KG

060600290 มะตูมเชื่อม กก./KG

060600296 ขนมมัน / แพ็ค แพ็ค/PKT

060600297 แปะก๊วยเชื่อม กก./KG

060600298 ขนมกล้วย แพ็ค/PKT

060600300 ขนมข้าวแต๋น แพ็ค/PKT

060600301 ปาท่องโก๋ ชิ้น/PCS

060600307 ขนมหยกมณี กลอง/PKT

060600308 ขนมตาล กลอง/PKT

060600318 แหวตม มีเปลือก กก./KG

060600319 เฉากวยดอนเมือง (ชนิดกอน) 1 กก. แพ็ค/PKT

060700002 กะทิ (ขูดขาว) กก./KG

060700003 กะทิ ชาวเกาะ พาสเจอรไรซ 1 กก./ถุง ถุง/PKT

060700005 กะทิสด หัว-หาง กก./KG

060700009 กุนเชียงปลา กก./KG

060700011 เกี๊ยวปลา 1 กก./แพ็ค กก./KG

060700013 ไกจอ 5 ดาว กก./KG

060700022 เตาหูขาวนิ่ม (แชนํ้า) แผน/PCS

060700023 เต้าหู้ขาวแผ่น แผน/PCS

060700025 เตาหูขาวหลอด ตรานางพยาบาล 220 กรัม หลอด/PCS

060700026 เตาหูไขไก ตรานางพยาบาล 120 กรัม หลอด/PCS

060700028 เตาหูปลา 500 กรัม/แพ็ค กก./KG

060700030 เต้าหู้พวง พวง/BUNDLE

060700032 เต้าหู้เหลืองแข็ง แผน/PCS

060700033 เต้าหู้เหลืองนิ่ม แผน/PCS

060700035 ถั่วเน่า แผน/PCS

060700037 ทอดมันปลากราย เจหงษ กก./KG

060700044 ปลาดุกย่าง ตัว/PCS

060700048 ปลาเสนทอด (ฮือกวย) ตราเซี่ยงไฮเยาวราช 150 กรัม / เสนเสน/PCS



060700050 ปลาเส้นสายฝน กก./KG

060700055 แผนเกี๊ยวสีเหลือง ตรานําชัย 500 กรัม/ถุง ถุง/PKT

060700056 มะพร้าวขูดขาว กก./KG

060700057 แผนแปงปอเปยะแชแข็ง 7.5" spring home (ถุงสีนํ้าเงิน) แพ็ค/PKT

060700061 ลูกชิ้นไก เกรด A กก./KG

060700063 ลูกชิ้นไกสาหราย ขนาด 1 กก. กก./KG

060700066 ลูกชิ้นเนื้อ แชมป 1.1 กก./ถุง แพ็ค/PKT

060700071 ลูกชิ้นปลาบัวลอย แตจิ๋ว 400 กรัม แพ็ค/PKT

060700073 ลูกชิ้นปลากราย กก./KG

060700075 ลูกชิ้นปลากลมเล็ก เกรด B กก./KG

060700076 ลูกชิ้นปลาบัวลอย กก./KG

060700079 ลูกชิ้นปลาแบน เกรด A เยาวราช กก./KG

060700080 ลูกชิ้นปลารักบี้ กก./KG

060700083 ลูกชิ้นปลาหยิบ กก./KG

060700090 ลูกชิ้นหมู ฮั่งเพง 1000 กรัม แพ็ค/PKT

060700094 ลูกชิ้นเอ็นหมู แบบตัก กก./KG

060700096 เล็บมือนาง กก./KG

060700118 หมูแดง+นํ้าหมูแดง กก./KG

060700124 หมูหวานฝอย กก./KG

060700125 หอมเจียว 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060700141 เต้าหู้กระดาน แผน/PCS

060700162 ปลาหวานโรยงา กก./KG

060700173 กะทิ (หัวกะทิ) กก./KG

060700181 กากหมูเจียว กก./KG

060700191 ลูกชิ้นปลาหมึก กก./KG

060700194 เตาหูคินุ 300 กรัม กลอง/PKT

060700264 วุนมะพราว สีเขียว กก./KG

060700272 วุนมะพราว สีแดง กก./KG

060700275 ปลาหวานไม่โรยงา กก./KG

060700276 หมูเดง ปน ปน กก./KG

060700277 แหนมแทง ราคาถูก (1*5 แทง) แพ็ค/PKT

060700295 เตาหูไขไก ตราเกษตร หลอด/PCS

060700332 เต้าหู้กระดานแผ่นใหญ่ แผน/PCS

060700339 ลูกชิ้นเนื้อ ตราโกเดง 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060700342 มะพราวขูดขาว คั้นนํ้า (หัว-หาง) กก./KG

060700346 เตาหูปลา PFP 1 กก. แพ็ค/PKT



060700363 ซาโมซากลวย แชแข็ง 34 ชิ้น ตราลิตเติ้ลเชฟ แพ็ค/PKT

060700406 ลูกชิ้นหมู แดงชวนชิม 900 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060700407 ลูกชิ้นเนื้อ แดงชวนชิม 900G/แพค แพ็ค/PKT

060700409 ลูกชิ้นปลากลมใหญ แตจิ๋ว 90 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060700413 เตาหูปลา ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

060700417 ลูกชิ้นหมูโฮเดง 700 / 800 กรัม แพ็ค/PKT

060700420 แผนเกี๊ยวสีเหลือง ตราไก 500 กรัม/ถุง ถุง/PKT

060700421 ปลาเสนทอด (ฮือกวย) เยาวราช 1 กก. แพ็ค/PKT

060700424 ไกยอ เสนยาว เสน/PCS

060700427 ลูกชิ้นหมู ตี๋อินเตอร 400 กรัม แพ็ค/PKT

060700444 มะพร้าวขูดดำ กก./KG

060700459 ลูกชิ้นปลากลมใหญ ตราเซี่ยงไฮเยาวราช 450 กรัม (29-32 ลูก)ถุง/PKT

060700460 ลูกชิ้นปลากลมเล็ก ตราเซี่ยงไฮเยาวราช 450 กรัม (45-47 ลูก)ถุง/PKT

060700465 ลูกชิ้นปลากลมใหญ ตรานายเฮี้ยง 500 กรัม ถุง/PKT

060700466 ลูกชิ้นปลารักบี้ ตรานายเฮี้ยง 500 กรัม ถุง/PKT

060700467 ลูกชิ้นปลาแบน ตรานายเฮี้ยง 500 กรัม ถุง/PKT

060700472 ลูกชิ้นเนื้อ ตราดาว-เดือน 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060700479 หอยจอ ตราวันเพ็ญ แพ็ค/PKT

060700480 แหนมหมู เจรดา แพ็ค/PKT

060700481 แหนมปลา เจรดา แพ็ค/PKT

060700486 ลูกชิ้นไก่ดอนเมือง กก./KG

060700491 โมคิ บุกแผน 350 กรัม (นํ้าหนักเนื้อ 220 กรัม) กลอง/PKT

060700497 ลูกชิ้นปลารักบี้ ตราเซี่ยงไฮเยาวราช 450 กรัม (34-36 ชิ้น)ถุง/PKT

060700498 ลูกชิ้นหมู เมืองทอง 500 กรัม แพ็ค/PKT

060701066 ไสกรอกสีแดง ราคาถูก กก./KG

060701076 ลูกชิ้นเนื้อ แบบตัก กก./KG

060701097 เกี๊ยวปลาสด (เยาวราช)  ตัวเล็ก กก./KG

060701102 ทอดมัน คุณงวน กก./KG

060701107 ลูกชิ้นกุ้งโฮเด้ง กก./KG

060701108 ลูกชิ้นหมูโฮเดง ลูกเล็ก 700 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

060701115 เตาหูไขไก ตรา CP 120 กรัม หลอด/PCS

060701118 ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ แบบตัก กก./KG

060701138 วุนมะพราว (ถวย) ถวย/CUP

060701142 ลูกชิ้นหมูโฮเดง 1000  กรัม แพ็ค/PKT

060701143 ปอเปยะกุง LITTLE CHEF (1x40 ชิ้น) แพ็ค/PKT

060701151 ลูกชิ้นเอ็นไก่ กก./KG



รายการของชำแห้ง
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

070100003 กระเพาะปลาหลอดแหง กลาง กก./KG

070100004 กุงแกวใหญ / กุงแหง กก./KG

070100005 กุงแหงกลาง แกะเปลือก กก./KG

070100006 กุ้งแห้งเล็ก กก./KG

070100007 กุงแหงใหญใสสมตํา / กิมฉุยใหญ กก./KG

070100009 แคปหมู กก./KG

070100010 แคปหมูไร้มัน กก./KG

070100011 ดอกเกกฮวยแหง 300 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

070100012 ดอกไม้จีนแห้ง กก./KG

070100013 แบะแซ กก./KG

070100014 ปลากรอบ ทําตมโคลง กก./KG

070100015 ปลากรอบสามรส กก./KG

070100022 ปลาดุกแดดเดียว 7-8 ตัว/กก. กก./KG

070100023 ปลานิลแดดเดียว 10 ตัว/กก. กก./KG

070100024 ปลานิลแดดเดียว 15 ตัว/กก. กก./KG

070100025 ปลาวง กก./KG

070100026 ปลาสลิดแดดเดียว 12 ตัว/กก. กก./KG

070100028 ปลาไส้ตันแห้ง กก./KG

070100029 ปลาหมึกวงแห้ง กก./KG

070100033 พริกขี้หนูแห้งมีก้าน กก./KG

070100034 พริกขี้หนูแหง เด็ดกาน กก./KG

070100035 พริกขี้หนูแหง (พันธุยอดสน) เด็ดกาน กก./KG

070100036 พริกชี้ฟาแหง เด็ดกาน กก./KG

070100038 พุทราจีนแหง ไมมีเมล็ด กก./KG

070100039 มะตูมแห้ง กก./KG

070100043 ลําไยอบแหง 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

070100044 ส้มแขกแห้ง กก./KG

070100048 หน่อไม้จีน กก./KG

070100049 หนังหมูแห้งกระเพาะปลา กก./KG

070100050 เห็ดหอมแหง กลาง กก./KG

070100051 เห็ดหูหนูขาวแห้ง กก./KG

070100052 เห็ดหูหนูดําแหง ไทย กก./KG

070100053 ปลาสลิดแดดเดียว 10 ตัว/กก. กก./KG



070100055 ปลาช่อนแห้ง กก./KG

070100058 เห็ดหอมแหง ใหญ กก./KG

070100059 เห็ดหอมแหงดอกใหญ ARO 500 กรัม แพ็ค/PKT

070100060 ดอกงิ้ว / ดอกเงิ้ยว แหง กก./KG

070100063 มะพร้าวคั่ว กก./KG

070100064 กระเพาะปลาแผ่น กก./KG

070100066 เห็ดหูหนูดําแหง จีน กก./KG

070100068 ปลาสลิดแดดเดียว 15 ตัว/กก. กก./KG

070100071 กุงแหงฝอยสีแดง ใสกวยเตี๋ยวตมยํา กก./KG

070100073 กุงแหงเล็กใสสมตํา / กิมฉุยเล็ก กก./KG

070100075 ปลาสลิดแดดเดียว 8 ตัว/กก. กก./KG

070100089 ดอกอัญชันสด กก./KG

070100090 ปลากรอบ โรยงา กก./KG

070100092 กุงแหงกลาง ไมแกะเปลือก กก./KG

070100101 ปลาขาวสารแหง ตัวเล็ก กก./KG

070100104 ปลาชอนแดดเดียว 5-6 ตัว/กก. กก./KG

070100105 พริกแห้งบางช้าง กก./KG

070100109 กุงแหงกลาง แกะเปลือก เกรด A กก./KG

070100110 กระเพาะปลาแหง สําหรับยํา กก./KG

070100114 กุงแหงเนื้อ แกะเปลือก กก./KG

070100117 ดอกอัญชันอบแหง 50 กรัม/แพ็ค (ไมม ีVAT) แพ็ค/PKT

070100119 เม็ดพุด (กีจี้) สําหรับตมนํ้าเกกฮวย กก./KG

070100120 ปลาสลิดแดดเดียว 6-7 ตัว/กก. กก./KG

070100124 เห็ดหอมแหงดอกกลาง ARO 500 กรัม แพ็ค/PKT

070100126 เห็ดหูหนูดําแหง ARO 500 กรัม แพ็ค/PKT

070100128 บวยเค็มแหง แบบเนื้อลวน กก./KG

070100129 ปลาหมึกกลวยตากแหง ผา ตัวเล็ก กก./KG

070100130 ปลาดุกแดดเดียว 20 ตัว/กก. กก./KG

070100131 ปลาสวายแดดเดียว 8-10 ชิ้น/กก. กก./KG

070100532 ปลาช่อนทะเลแห้ง กก./KG

070100534 แคปหมูไรมัน (อยางดี) หอเล็ก หอ/PKT

070100544 หอยแมลงภู่แห้ง กก./KG

070100548 กุงแหงฝอยสีสม (ใสผัดไทย) กก./KG

070100550 กุงกุลาแหง ไมแกะเปลือก (ใสสมตํา) กก./KG

070100552 ปลาเนื้อออนแหง (สําหรับทําตมโคลง) กก./KG

070100555 ปลาหมึกแหง ตัวเล็ก  อยางถูก กก./KG



070100556 กุงแกวเล็ก / กุงแหง กก./KG

070100562 ปลาหมึกแหง แบบเสน กก./KG

070100563 กระเพาะปลาหลอดแหง ใหญ กก./KG

070100564 พริกชี้ฟาแหง มีกาน กก./KG

070100570 ปลากรอบ ไมโรยงา กก./KG

070200004 เครื่องตุ๋นก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ซอง/PKT

070200005 เครื่องตุ๋นเนื้อ ซอง/PKT

070200006 เครื่องตุนยาจีน 100 กรัม ซอง/PKT

070200014 เตาซี่ 500 กรัม แพ็ค/PKT

070200041 เม็ดเก๋ากี้ กก./KG

070200042 เม็ดผักชี กก./KG

070200044 เม็ดยี่หร่า กก./KG

070200047 อบเชยแท่ง กก./KG

070200053 ฮวยซัว กก./KG

070200120 ผงขมิ้น 250 กรัม แพ็ค/PKT

070200125 โปยกั๊ก 100 กรัม/ซอง ซอง/PKT

070200131 อบเชยแทง ฮั่วกี่ 80 กรัม แพ็ค/PKT

070200142 อบเชยปน 200 กรัม แพ็ค/PKT

070200155 เครื่องพะโล แบบไม แพ็ค/PKT

070200160 ลูกกระวาน ไทย 20 กรัม/แพ็ค (ไมม ีvat) แพ็ค/PKT

070200163 อบเชย 200 กรัม แพ็ค/PKT

070200168 ลูกจันทนบด ตรา MCGARETTE 25 กรัม ขวด/BTL

070200171 เครื่องก๋วยจั๊บ หอ/PKT

070200172 ลูกกระวาน 200 กรัม แพ็ค/PKT

070200173 ลูกกระวาน 100 กรัม แพ็ค/PKT

070200174 ลูกกระวาน ตรามือ 50 กรัม/แพ็ค (ไมม ีvat) แพ็ค/PKT

070200176 ลูกกระวานเทศ 500 กรัม แพ็ค/PKT

070200177 ชุดผัดฉ่า แพ็ค/PKT

070300008 ไขเค็ม เบอร 2 ฟอง/PCS

070300010 ไข่นกกระทาดิบ ฟอง/PCS

070300011 ไขเปด เบอร 2 ฟอง/PCS

070300012 ไขเยี่ยวมา เบอร 2 ฟอง/PCS

070300014 ไขเปด เบอร 0 ฟอง/PCS

070300022 ไขแดงเค็มดิบ  (10 ฟอง/แพ็ค) แพ็ค/PKT

070300028 ไขไก เบอร 2 (อนามัย) แผง/TRAY

070300031 ไขเค็มดิบ เบอร 2 ฟอง/PCS



070300034 ไขไก เบอร 0 (แผง) (อนามัย) แผง/TRAY

070300038 ไขเค็มดิบ แบบแยกไขแดงไขขาว ฟอง/PCS

070300042 ไขไก เบอร 4 แผง/TRAY

070300051 ไขไก เบอร 3 แผง/TRAY

070300056 ไขไก เบอร 1 (อนามัย) แผง/TRAY

070300057 ไขเปด เบอร 1 ฟอง/PCS

070300058 ไขเค็ม เบอร 1 ฟอง/PCS

070300060 ไขไก เบอร 3 (อนามัย) แผง/TRAY

070300063 ไขเปด เบอร 2 (แผง) แผง/TRAY

070400013 ถั่วลิสงคั่ว กก./KG

070400014 ถั่วลิสงป่น กก./KG

070400019 เม็ดมะมวงหิมพานต เกรด B กก./KG

070400025 เม็ดมะมวงหิมพานต ซีก กก./KG

070400043 ถั่วลิสงแกะเปลือก กก./KG

070400048 ถั่วลิสงทอดใสเกลือ (แบบตัก) กก./KG

070400060 ถั่วลิสงดิบเม็ดใหญ ลอกเปลือก กก./KG

070400062 ถั่วลิสงคั่ว ลอกเปลือก เม็ดใหญ พรอมทาน กก./KG

070400065 ถั่วปากอา (พรอมทาน) 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

070400066 ถั่วเหลืองซีก (พรอมทาน) 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

070400073 เม็ดมะมวงหิมพานต คั่วสุก กก./KG

070400078 ถั่วเขียวซีก (พรอมทาน) 50 กรัม/ถวย ถวย/CUP

070400080 ถั่วลันเตาทอด (พรอมทาน) 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

070500041 สาคูเม็ดใหญ่ดิบ กก./KG

070500046 แปงมัน ฮองกง กก./KG

070500056 แปงถั่ว (แปงทําซาหริ่ม) กก./KG

070500077 โปรตีนเกษตร แบบตัก กก./KG

070500079 แปงมันสําปะหลัง 1 กก. ถุง/PKT

070501111 สาคูเม็ดเล็ก สีเขียว 480 กรัม / แพ็ค แพ็ค/PKT

070600001 เกลือไทย มัด/BUNDLE

070600006 น้ำตาลกรวด กก./KG

070600015 นํ้าตาลปบ แบบตัก กก./KG

070600016 น้ำตาลปึก กก./KG

070600017 น้ำตาลมะพร้าว กก./KG

070600037 นํ้าสมสายชู อสร. 3000 มล. แกลลอน/GAL

070600059 ผงหมักเนื้อ ซอง/PKT

070600063 นํ้ามะนาวสด 1 ลิตร (ขวดพลาสติก) ขวด/BTL



070600104 นํ้ามะนาวสดแท 100% ขวดละ 1 ลิตร ขวด/BTL

070600105 นํ้ามะนาว ฟาไทย ขวด/BTL

070600107 นํ้าตาลกรวด ตรากุหลาบแดง 495 กรัม ถุง/PKT

070600543 พริกเกาหลี ปนหยาบ แพ็ค/PKT

070600544 พริกเกาหลี ปนละเอียด กก./KG

070600546 เกลือเม็ด กก./KG

070600547 นํ้าสมสายชู อสร. 5 ลิตร แกลลอน/GAL

070600550 เกลือสินเธาว์ กก./KG

070700005 ขาวคั่วขาวเหนียว แบบตัก กก./KG

070700028 ขาวเหนียวดิบ แบบตัก กก./KG

070700032 ขาวเหนียวขาว เขี้ยวงู กก./KG

070700048 ปลายขาวหอมมะลิ สําหรับทําโจก กก./KG

070700061 ขาวเหนียวดําดิบ แบบตัก กก./KG

070700093 ขาวบารเลย DR.GREEN 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

070800001 ฟองเต้าหู้ กก./KG

070800003 ฟองเตาหู 200 กรัม แพ็ค/PKT

070800005 เยื่อไผขาว 100 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

070800021 กุ้งเสียบ กก./KG

070800022 ปลาโออบแหงสไลด MK 400 กรัม ถุง/PKT

070800032 หมูกระจก 200 กรัม แพ็ค/PKT

รายการอาหารทะเล
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

050100011 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 51-60 ตัว/กก. กก./KG

050100014 กุงขาวแกะเปลือก แชแข็ง 112-132 PCS/KG (51-60 PCS/LB)กก./KG

050100023 กุงแมนํ้า 10-12 ตัว/กก. กก./KG

050100026 กุงแมนํ้า 19-20 ตัว/กก. กก./KG

050100030 กุงแมนํ้า 9-10 ตัว/กก. กก./KG

050100040 กุงแมนํ้า 16-18 ตัว/กก. กก./KG

050100045 เนื้อกุ้งสด กก./KG

050100051 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 40-45 ตัว/กก. กก./KG

050100052 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 46-50 ตัว/กก. กก./KG

050100053 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 51-55 ตัว/กก. กก./KG

050100054 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 56-60 ตัว/กก. กก./KG

050100056 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 66-70 ตัว/กก. กก./KG

050100057 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 90-94 ตัว/กก. กก./KG



050100058 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 95-100 ตัว/กก. กก./KG

050100062 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 31-35 ตัว/กก. กก./KG

050100065 กุงขาวทั้งตัวแกะเปลือก 35-40 ตัว/กก. ผาหลัง ไวหาง กก./KG

050100066 กุงขาวแกะเปลือก ไวหาง แชแข็ง 56-66 ตัว/กก. ถุง/PKT

050100071 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 110-120 ตัว/กก. กก./KG

050100081 กุงขาว 20-24 ตัว/กก. แกะเปลือกไวหาง (นน.สุทธิ35-40ตัว/กก.)กก./KG

050100084 กุงขาวติดเปลือก 30 ตัว/กก. 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

050100085 กุงแมนํ้า 9-10 ตัว/กก. 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

050100087 กุงขาวติดเปลือก 40 ตัว/กก. 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

050103003 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 70-80 ตัว/กก. กก./KG

050103022 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 35-40 ตัว/กก. กก./KG

050103034 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 31-40 ตัว/กก. กก./KG

050103037 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 25-30 ตัว/กก. กก./KG

050109039 กุงขาวทั้งตัวไมแกะเปลือก 20-24 ตัว/กก. กก./KG

050200004 ปลากระพงขาว 400-500 กรัม/ตัว กก./KG

050200005 ปลากระพงขาว 800 กรัม/ตัว ทําแลว กก./KG

050200006 ปลากระพงขาว ทําแลว 400-500 กรัม/ตัว กก./KG

050200007 ปลากระพงขาว ทําแลว 600-700 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส)กก./KG

050200008 ปลากระพงขาวแล ติดหนัง 5 กก./ตัว ขึ้นไป กก./KG

050200016 ปลากรายขูด เกรด B กก./KG

050200018 ปลากรายขูดแท เกรด A กก./KG

050200056 ปลาทรายแดง ทําแลว 4-5 ตัว/กก. กก./KG

050200062 ปลานํ้าดอกไม ทําแลว  3-4  ตัว/กิโลกรัม กก./KG

050200071 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 11-15 ตัว/กก. กก./KG

050200072 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 20-25 ตัว/กก. กก./KG

050200073 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 6-8 ตัว/กก. กก./KG

050200074 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 8-10 ตัว/กก. กก./KG

050200079 ปลาอินทรีสด 2-3 กก./ตัว กก./KG

050200086 ปลาซาบะ ทําแลว 500-700 กรัม/ตัว กก./KG

050200096 ปลาหมึกหอม ลอกหนัง 3-4 ตัว/กก. กก./KG

050200105 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง หั่นแวน (6-8 ตัว/กก.) กก./KG

050200109 ปลาโดรี่ ติดพื้นทอง ARO 120-170 กรัม/ชิ้น กก./KG

050200114 ปลายี่สกขูด กก./KG

050200116 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 5-6 ตัว/กก. กก./KG

050200118 ปลากระพงขาว ทําแลว 1 กก./ตัว กก./KG

050200119 ปลาทับทิม ทําแลว 1 ตัว/กก. กก./KG



050200124 ปลากระพงขาว 5-6 กก./ตัว (ไมทํา) กก./KG

050200125 ปลากระพงขาว 500 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ดอยางเดียว) กก./KG

050200127 ปลาโดรี่ ไมติดพื้นทอง 170-220 กรัม/ชิ้น 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

050200128 ปลาหมึกศอก ไมลอกหนัง 3-4 ตัว/กก. กก./KG

050200131 ปลาหมึกกลวย ไมลอกหนัง 4-5 ตัว/กก. กก./KG

050200140 ปลานํ้าดอกไม 2-3 ตัว/กก. กก./KG

050200151 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 4-5 ตัว/กก. กก./KG

050200152 ปลาหมึกหอม 4-5 ตัว/กก. กก./KG

050200161 ปลาหมึกกลวย ไมลอกหนัง 2-3 ตัว/กก. กก./KG

050200164 ปลาทูสด ทําแลว 5-6 ตัว/กก. กก./KG

050200174 ปลากระพงขาว 2-3 กก./ตัว (ไมทํา) กก./KG

050200175 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 30-35  ตัว/กก. กก./KG

050200177 ปลากระพงขาว 700 กรัม/ตัว (ไมทํา) กก./KG

050200178 หัวปลากระพง กก./KG

050200179 ปลาหมึกกลวยแลบั้งตาสับปะรด B 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

050200182 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 25-30 ตัว/กก. กก./KG

050200185 ปลาแซลมอน แอตแลนติก แลครึ่งซีก กก./KG

050200186 ปลาทับทิม ทําแลว 1 ตัว/กก. แลเอาแตเนื้อ ไมเอาทอง กก./KG

050200187 ปลากระพงขาว 800 กรัม/ตัว (ไมทํา) กก./KG

050200194 ปลาทูอินโด ทําแลว 5-6 ตัว/กก. กก./KG

050200196 ปลากระพงขาว ทําแลว 600-700 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ดอยางเดียว)กก./KG

050200197 ปลาอินทรี สด หั่นแวน กก./KG

050200202 ปลาทับทิม 1 - 1.2 กก./ตัว กก./KG

050200207 ปลาแซลมอนสเต็ก 151-200 กรัม/ชิ้น ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

050200209 ปลาโดรี่ ติดพื้นทอง ARO 170-220 กรัม/ชิ้น 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

050200217 ปลากระพงขาว 5-6 กก./ตัว (ขอดเกล็ดอยางเดียว) กก./KG

050200222 ปลาทูสด ทําแลว 4-5 ตัว/กก. กก./KG

050200225 ปลากระพงขาว 1.2-1.5 กก./ตัว (ไมทํา) กก./KG

050200229 ปลาโดรี่ แล ไมติดหนัง CP 1 กก. แพ็ค/PKT

050200236 ปลาแซลมอนสเต็ก 170-190 กรัม/ชิ้น 900 กรัม แพ็ค/PKT

050200239 ปลากระพง ตัวละ 4 กก. แล 2 ชิ้น กก./KG

050200255 ปลาแซลมอนสด แลติดหนัง ทั้งชิ้น กก./KG

050200265 ปลาอินทรีสด 4-5 กก./ตัว กก./KG

050200273 ปลากระพงขาว 600-700 กรัม/ตัว แล 2 ชิ้น แยกหัวและกางกก./KG

050200277 ปลาแซลมอนสด 5-6 กก./ตัว แลเนื้อ ติดหนัง (แยกหัวและกาง)กก./KG

050200281 ปลากระพงขาว 600 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส) ตัว/PCS



050200283 ปลาทูสด ทําแลว 8-10 ตัว/กก. 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

050200284 ปลาอินทรีสด หั่นแวน 1 กก. แพ็ค/PKT

050300001 ปลาชอน 2 ตัว/กก. กก./KG

050300003 ปลาชอน ทําแลว 2 ตัว/กก. กก./KG

050300004 ปลาชอน ทําแลว 3-4 ตัว/กก. กก./KG

050300005 ปลาช่อนหั่นแว่น กก./KG

050300006 ปลาดุก 2 ตัว/กก. กก./KG

050300008 ปลาดุก 1 ตัว/กก. กก./KG

050300009 ปลาดุก ทําแลวควักไส 2 ตัว/กก. กก./KG

050300011 ปลาดุกหั่นแว่น กก./KG

050300012 ปลาตะเพียน 2 ตัว/กิโลกรัม กก./KG

050300018 ปลาทับทิม ทําแลว 2 ตัว/กก. กก./KG

050300019 ปลาทับทิม ทําแลว 3 ตัว/กก. กก./KG

050300022 ปลานิล 2 ตัว/กก. กก./KG

050300023 ปลานิล 3 ตัว/กก. กก./KG

050300024 ปลานิล ทําแลว 2 ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส) กก./KG

050300025 ปลานิล ทําแลว 3 ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส) กก./KG

050300029 ปลาสลิด กก./KG

050300032 ปลาชอน ทําแลว 700-800 กรัม/ตัว กก./KG

050300033 ปลานิล ทําแลว 4-5  ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส) กก./KG

050300039 ปลาชอน 1 ตัว/กก. กก./KG

050300042 เนื้อปลาชอนแล 1 กก./ตัว (ไมเอาหัว) กก./KG

050300049 ปลาสวาย หั่นแวน กก./KG

050300053 ปลาชอนทําแลว ตัวละ 1 กก. (ขอดเกล็ด ควักไส) กก./KG

050300055 ปลานิล ทําแลว 4-5  ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส ไมเอาหัว)กก./KG

050300056 ปลาทับทิม 2 ตัว/กก. หั่นแวน 0.5 นิ้ว ไมเอาหัว กก./KG

050300058 ปลาดุก 4 ตัว/กก. แลแบบผีเสื้อ เอาหัวและกางออก กก./KG

050300059 ปลานิล ทําแลว 1 ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส ตัดหัว) กก./KG

050300062 ปลานิลหั่นแว่น กก./KG

050300063 ปลาดุก 3-4 ตัว/กก. ทําแลว กก./KG

050300065 ปลาชอน ทําแลว 700-800 กรัม/ตัว (ผาครีบหลัง) กก./KG

050300066 ปลาดุก ทําแลวควักไส ไมเอาหัว กก./KG

050300068 เนื้อปลานิลแล เลาะกาง ไมเอาหัว กก./KG

050300082 ปลาชอนหั่นแวน 1 กก. แพ็ค/PKT

050300083 ปลาชอน 800 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส ผาครีบหลัง) ตัว/PCS

050300084 ปลาดุกหั่นแวน 1 กก. แพ็ค/PKT



050300085 ปลาทับทิม 600 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส) ตัว/PCS

050300086 ปลานิล 500 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส) ตัว/PCS

050300087 ปลาดุก 5 ตัว/กก. ทําแลว กก./KG

050303050 ปลานิล ทําแลว 1  ตัว/กก. (ขอดเกล็ด ควักไส) กก./KG

050303052 ปลาชอนแล (มีหัว) กก./KG

050303054 ปลาทับทิม ทําแลว 600-700 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส) กก./KG

050303055 ปลาทับทิม 2 ตัว/กก. หั่นแวน 1-1.5 นิ้ว ไมเอาหัว กก./KG

050303058 ปลาชอน ทําแลว 600-700 กรัม/ตัว (ขอดเกล็ด ควักไส) กก./KG

050303062 ปลาทับทิม 1 กก./ตัว หั่นแวน 2 นิ้ว กก./KG

050303064 ปลาดุก ทําแลวควักไส 600-700 กรัม/ตัว กก./KG

050303067 ปลานิล 1 ตัว/กก. (ไมทํา) กก./KG

050303068 ปลาทับทิมแล ไมติดหนัง แชแข็ง กก./KG

050303070 ปลาดุกหั่น มีหัว กก./KG

050303071 ปลากระพง ตัวละ 3 กก. แลเอาแตเนื้อ ไมเอาทอง กก./KG

050303072 ปลาดุกหั่น ไมมีหัว กก./KG

050303076 ปลาทับทิม 700-900 กรัม/ตัว (ไมทํา) กก./KG

050303082 ปลานิล 1 กก./ตัว (ควักไสอยางเดียว) กก./KG

050303084 ปลาดุกหั่น ไมมีหัว หั่นบาง 0.5 ซม. กก./KG

050400001 เนื้อปูกอน เกรด A กก./KG

050400002 เนื้อปูแหลก กก./KG

050400004 ปูมา 5-6 ตัว/กก. กก./KG

050400008 ปูมา 7-8 ตัว/กก. กก./KG

050400017 ปูมา 10 ตัว/กก. กก./KG

050500002 เนื้อหอยนางรม กระปุก/TIN

050500003 หอยแครง 40-50 ตัว/กก. กก./KG

050500004 หอยแครง แกะเปลือก กก./KG

050500006 หอยแครงลวก แกะเปลือก กก./KG

050500007 หอยตลับ 35-40 ตัว/กก. กก./KG

050500008 หอยแมลงภู 30-40 ตัว/กก. กก./KG

050500009 หอยแมลงภู แกะเปลือก กก./KG

050500013 หอยลาย แกะเปลือก กก./KG

050500014 หอยลายกลาง 60-70 ตัว/กก. กก./KG

050500019 หอยแมลงภู 50-60 ตัว/กก. กก./KG

050500022 หอยขม ตัดตูด กก./KG

050500023 เนื้อหอยเชอร์รี่หั่นชิ้น กก./KG

050500029 หอยแครงใหญ 30 - 40 ตัว/กก. กก./KG



050500030 หอยแมลงภู นิวซีแลนด Size L 1 กก./แพ็ค (ไมม ีVAT) แพ็ค/PKT

050500031 หอยลาย 95-105  ตัว/กก. กก./KG

050500032 หอยลาย 70-80 ตัว/กก. กก./KG

050500035 หอยตลับ 30-35 ตัว/กก. กก./KG

050500037 หอยแมลงภู นิวซีแลนด Size M 1 กก./แพ็ค (ไมม ีVat) แพ็ค/PKT

050500039 เนื้อหอยลาย 500-800 ตัว 1กก.x1 แพ็ค/PKT

050500041 หอยหวาน 45-50 ตัว/กก. กก./KG

050500042 หอยลาย 95-105 ตัว/กก. 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

050500049 หอยแมลงภู นิวซีแลนด ครึ่งฝา Size M 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

050500057 หอยแมลงภูนึ่ง แกะเปลือก เบอรใหญ 1 กก. แพ็ค/PKT

050500058 หอยแครง 40-50 ตัว/กก. 1 กก./แพ็ค กก./KG

050600004 มันกุ้ง กก./KG

050600005 กบลอกหนัง กก./KG

050600009 ไข่ปลานิล กก./KG

050600019 ไข่ปลาจีน กก./KG

050600020 ไข่ปลาสวาย กก./KG

050600024 ไข่ปลาสลิด กก./KG

050600026 กบลอกหนัง สับชิ้น กก./KG

050600029 มันกุงแมนํ้าแชแข็ง 500 กรัม แพ็ค/PKT

050700001 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 16-20 ตัว/กก. กก./KG

050700003 ปลากระพงขาว 1 กก./ตัว (ไมทํา) กก./KG

050700009 ปลาหมึกศอก ลอกหนัง 3-4 ตัว/กก. กก./KG

050700010 คางปลาหมึกยักษ อารเจนตินา กก./KG

050700011 ปลาหมึกกลวย ลอกหนัง 3-4 ตัว/กก. กก./KG

050700018 ปลาหมึกศอก ลอกหนัง 3-4 ตัว/กก. หั่นวง กก./KG

รายการGrocery Food
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

080100001 ผักกาดดอง ตรานกพิราบ 140 กรัม กระปอง/TIN

080100002 มะเขือเทศปอกเปลือก ตราบรูค 2930 กรัม กระปอง/TIN

080100003 หนําเลี๊ยบในนํ้าเกลือ ตรามาทองคํา 20 ออนซ กระปอง/TIN

0801000036 นํ้ามันปาลม ตราเกสร 18 ลิตร ปบ/TIN

080100004 เนื้อหมูบด ตรา SPAM 340 กรัม กระปอง/TIN

080100006 เห็ดแชมปยอง กูหลง กระปอง 400 กรัม กระปอง/TIN

080100010 มะเขือเทศปอกเปลือก ตราบรูค 565 กรัม กระปอง/TIN

080100020 ไกหยอง สหฟารม 500 กรัม/แพ็ค# แพ็ค/PKT



080100026 ใบเบยลีฟ / ใบกระวาน ตรามือ 50 กรัม/แพ็ค# แพ็ค/PKT

080100027 ใบเบยลีฟ / ใบกระวาน DURKEE 57 กรัม# ขวด/BTL

080100030 ใบออริกาโน ปนหยาบ DURKEE 142 กรัม# ขวด/BTL

080100033 ผักกาดดองเค็มรวม ซีเซ็กฉาย ตรานกพิราบ 140 กรัม กระปอง/TIN

080100034 เห็ดแชมปยองตราไมกา 400 ก. กระปอง/TIN

080100037 ออริกาโน เดอรกี้ 142 กรัม ขวด/BTL

080100045 ผักกาดดองเค็ม โรซา 145 กรัม/ซอง ซอง/PKT

080100047 เห็ดแชมปยอง UFC 15 ออนซ กระปอง/TIN

080100050 ซุปหมี่ไกขน แคมเบลล 305 กรัม กระปอง/TIN

080100052 ผักกาดดองยําเกี่ยมฉาย ตรานกพิราบ 145 กรัม ซอง/PKT

080100053 ผักกาดดอง ตรานกพิราบ 140 กรัม (1*6 กระปอง) แพ็ค/PKT

080100054 หอยลายทอดรสเผ็ด ตราปุมปุย 40 กรัม กระปอง/TIN

080100055 ขาวโพดหวาน ตรา ARO 340 กรัม (1*3 กระปอง) แพ็ค/PKT

080100056 มะเขือเทศปอกเปลือก ตรา SIS 3200 กรัม กระปอง/TIN

080100060 ผักกาดดองเค็ม ฝาดึง ตรานกพิราบ 230 กรัม กระปอง/TIN

080100061 ขาวโพดหวาน ตรา ARO 2950 กรัม กระปอง/TIN

080100064 เห็ดแชมปยองสไลดในนํ้าเกลือ กูหลง กระปอง 400 กรัม กระปอง/TIN

080200003 ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ สามแมครัว 155 กรัม กระปอง/TIN

080200006 ปลาทูนากอนในนํ้ามันพืช นอติลุส 1800 กรัม กระปอง/TIN

080200007 ปลาทูนาแซนวิชในนํ้ามันพืช ซีเล็ค 185 กรัม กระปอง/TIN

080200011 ปลาทูนาสเต็กในนํ้าเกลือ ซีเล็ค 185 กรัม กระปอง/TIN

080200013 ปลาทูนาสเต็กในนํ้ามัน ซีเล็ค 185 กรัม กระปอง/TIN

080200014 ปลาทูนาสเต็กในนํ้ามัน นอติลุส 185 กรัม กระปอง/TIN

080200015 ปลาทูนาสเต็กในนํ้าแร ซีเล็ค 185 กรัม กระปอง/TIN

080200016 ปลาทูนาสเต็กในนํ้าแร นอติลุส 185 กรัม กระปอง/TIN

080200020 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ตราโรซา 155 กรัม กระปอง/TIN

080200026 ปลาทูนาแซนวิชในนํ้ามัน นอติลุส 1800 กรัม กระปอง/TIN

080200027 ปลาทูนากอนในนํ้ามันพืช นอติลุสไลท 185 กรัม กระปอง/TIN

080200036 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ SAVEPAK 155 กรัม (1*10 กระปอง)แพ็ค/PKT

080200038 ปลาทูนาแซนวิชในนํ้ามัน ซีเล็ค 1800 กรัม กระปอง/TIN

080200039 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ตราสามแมครัว 155 กรัมกระปอง/TIN

080200044 เคลล็อกส อาหารเชามูสลี่ ผสมธัญพืช 375 กรัม กลอง/PKT

080200047 ปลาทูนาสเต็กในนํ้ามันถั่วเหลือง ซีเล็ค 185 กรัม กระปอง/TIN

080200058 ปลาทูนาสเต็กในนํ้าแร ซีเล็ค 165 กรัม* 4 กระปอง แพ็ค/PKT

080200063 ปลาทูนาแซนวิชในนํ้าแร ซีเล็ค 165 กรัม (1*4 กระปอง) แพ็ค/PKT

080200064 ปลาทูนากอนในนํ้ามัน ARO 1800 กรัม กระปอง/TIN



080200065 ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ ตราอะยัม 155 กรัม (1*6 กระปอง)แพ็ค/PKT

080200066 ปลาทูนาแซนวิชในนํ้ามัน ซีเล็ค 165 กรัม กระปอง/TIN

080200067 ปลาทูนาสเต็กในนํ้าเกลือ ซีเล็ค 1800 กรัม กระปอง/TIN

080200068 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ตราอะยัม 230 กรัม กระปอง/TIN

080200069 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเขมขน ตราปุมปุย 155 กรัมกระปอง/TIN

080200070 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ตราอะยัม 155 กรัม (1*6 กระปอง)แพ็ค/PKT

080200072 ปลาทูนากอนในนํ้าเกลือ นอติลุส 185 กรัม กระปอง/TIN

080200079 ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ ตราโรซา 155 กรัม กระปอง/TIN

080200080 ปลาซารดีนในซอสมะเขือเทศ สามแมครัว 155 กรัม (1*10 กระปอง)แพ็ค/PKT

080200081 ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ฝาดึง ตราโรซา 185 กรัมกระปอง/TIN

080200083 ปลาทูนากอนในนํ้าแร นอติลุส 185 กรัม กระปอง/TIN

080200085 ปลาอินทรีเค็มในนํ้ามันพืช BDMP 400 กรัม (นน.เนื้อ 300 กรัม)กระปุก/TIN

080200086 ปลาทูนาแซนวิชในนํ้าเกลือ นอติลุส 185 กรัม กระปอง/TIN

080300006 เงาะเอในนํ้าเชื่อม ตรามาลี 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300009 เชอรรี่ดํา S&W 16 ออนซ กระปอง/TIN

080300011 ซุปขาวโพด ตรามาลี 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300012 ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ แม็กกาเร็ต 450 กรัม กระปอง/TIN

080300014 ผลไมผสมแหง / มิกซฟรุต 1000 กรัม ถุง/PKT

080300020 ซุปมะเขือเทศเขมขน แคมเบลล 305 กรัม กระปอง/TIN

080300021 เมล็ดขาวโพด ตรามาลี 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300022 ลําไยเอในนํ้าเชื่อม ตรามาลี 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300024 ลิ้นจี่เอในนํ้าเชื่อม ตรามาลี 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300025 ลิ้นจี่เอในนํ้าเชื่อม ตรามาลี 6 ออนซ กระปอง/TIN

080300026 ลูกเกดดำ กก./KG

080300027 ลูกเกดดํา ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

080300029 ลูกเกดเหลือง ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

080300032 ลูกพีชในนํ้าเชื่อม ตรา S&W 29 ออนซ กระปอง/TIN

080300033 ลูกพีชในนํ้าเชื่อม ตราบรูค 825 กรัม กระปอง/TIN

080300036 ลูกแพรในนํ้าเชื่อม ตรา S&W 29 ออนซ กระปอง/TIN

080300039 สับปะรดแวนในนํ้าเชื่อม ตราบรูค 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300040 สับปะรดแวนในนํ้าเชื่อม ตรามาลี 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300049 ถั่วลูกไก ตราแม็กกาเร็ต 500 กรัม ถุง/PKT

080300052 สมแมนดารินในนํ้าเชื่อม DOLE 595 กรัม ขวด/BTL

080300057 มะกอกดําไมมีเมล็ดในนํ้าเกลือ ตราคริสโป 387 กรัม ขวด/BTL

080300065 ฟรุตคอกเทลผลไมรวม ตรามาลี 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300067 เชอรรี่แดง มีกาน S&W มาราสชิโน 751 กรัม ขวด/BTL



080300073 ซุปขาวโพด แคมเบลล 310 กรัม กระปอง/TIN

080300075 มะกอกเขียวสอดไส ตราคริสโป 907 กรัม ขวด/BTL

080300076 แห้วเชื่อม กก./KG

080300087 เงาะในนํ้าเชื่อม ตรา UFC 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300088 ลําไยในนํ้าเชื่อม ตรา UFC 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300089 ลูกพีชในนํ้าเชื่อม ตรา Ligo 680 กรัม กระปอง/TIN

080300092 เงาะสอดไสสับปะรด ตรา UFC 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300094 สับปะรดแวน ตราโดล 567 กรัม (1*3 กระปอง) แพ็ค/PKT

080300108 ลูกตาลในนํ้าเชื่อม ตรา UFC 565 กรัม กระปอง/TIN

080300194 ฟรุตคอกเทล สูตรผสมลูกตาลในนํ้าเชื่อม ตรามาลี 20 ออนซ.กระปอง/TIN

080300203 ลิ้นจี่ในนํ้าเชื่อม UFC 20 ออนซ กระปอง/TIN

080300204 ขาวโพดหวานชนิดเมล็ด ตราเทสตี้ 340 กรัม กระปอง/TIN

080300205 มะกอกเขียวไมมีเมล็ด ตราคริสโป 354 กรัม ขวด/BTL

080300208 ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ ตราอะยัม 425 กรัม กระปอง/TIN

080300213 เมล็ดขาวโพดดิบ แม็คการเร็ต 1325 / 1350 กรัม ถุง/PKT

080300214 แหวในนํ้าเชื่อม ตรามาลี 565 กรัม กระปอง/TIN

080300216 ซุปขาวโพด ตรายูเอฟซี 565 กรัม กระปอง/TIN

080300220 เมล็ดถั่วลันเตาในนํ้าเกลือ 400 กรัม กระปอง/TIN

080300223 ซุปขาวโพด แอนนา กลอง/PKT

080300226 มะกอกเขียวทั้งผลในนํ้าเกลือ ตราคริสโป 907 กรัม ขวด/BTL

080300228 ลูกตาลในนํ้าเชื่อม ตรามาลี 565 กรัม กระปอง/TIN

080300229 เมล็ดควินัว ตราแม็กกาแรต 200 กรัม ถุง/PKT

080300231 ผลไมผสมแหง / มิกซฟรุต 200 กรัม ถุง/PKT

080300232 ลูกพรุน ซันสวีท 200 กรัม แพ็ค/PKT

080300234 มะกอกเขียวสอดไสพริก ตราคริสโป 354 กรัม ขวด/BTL

080400002 ครีมชีส CAROLINE 2 กก. กลอง/PKT

080400003 แปงโกกิ 150 กรัม# ถุง/PKT

080400004 ชีสเชดดา สไลด 24 ชิ้น อิมพีเรียล แพ็ค/PKT

080400011 ชีสเชดดา สไลด 48 ชิ้น อลาวรี่ 1 กก. แพ็ค/PKT

080400012 ชีสเชสเดล สไลด 12 แผน ตราเชสเดล 250 กรัม แพ็ค/PKT

080400013 ชีสเชสเดล สไลด 24 แผน ตราเชสเดล 500 กรัม แพ็ค/PKT

080400016 ชีสพามีซาน ผง อิมพีเรียล 100 กรัม กระปอง/TIN

080400020 ซาวครีม โฟรโมสต 5 ออนซ ถวย/CUP

080400027 นมจืด ตราคารเนชั่น 405 กรัม กระปอง/TIN

080400028 ครีมเทียมนมขนหวาน ตราคารเนชั่น 388 กรัม กระปอง/TIN

080400030 เนยเค็ม อลาวรี่ 1*5 กก. กลอง/PKT



080400031 เนยเค็ม อลาวรี่ (หอฟอยด) (1*100*10 กรัม) กลอง/PKT

080400035 เนยจืด อลาวรี่ 1*5 กก. กลอง/PKT

080400036 เนยจืด อลาวรี่ (หอฟอยด) (1*100*10 กรัม) กลอง/PKT

080400037 เนยจืด ออรคิด 1*5 กก. กลอง/PKT

080400041 เนยสด ชนิดเค็ม ออรคิด 227 กรัม กอน/PCS

080400042 เนยสด ชนิดจืด อลาวรี่ 227 กรัม กอน/PCS

080400043 เนยสด ชนิดจืด ออรคิด 227 กรัม กอน/PCS

080400045 บลูชีส 100 กรัม กลอง/PKT

080400046 ฟลลิ่งเชอรรี่พาย WILDERNESS 21 ออนซ กระปอง/TIN

080400048 ฟลลิ่งบลูเบอรรี่พาย WILDERNESS 21 ออนซ กระปอง/TIN

080400052 ฟลลิ่งสตรอเบอรรี่พาย WILDERNESS 21 ออนซ กระปอง/TIN

080400056 เฟตาชีส CAROLINE 200 กรัม กลอง/PKT

080400059 มาการีน เบสทฟูดส 2 กก. กระปอง/TIN

080400060 มาการีน เบสทฟูดส กลิ่นเนยสด 1000 กรัม ถุง/PKT

080400068 แยมสตรอเบอรรี่ เบสทฟูดส 4.3 / 4.5 กก. กระปอง/TIN

080400069 แยมสตรอเบอรรี่ เบสทฟูดส 400 กรัม ขวด/BTL

080400070 แยมสตรอเบอรรี่ อิมพีเรียล (1*8*15 กรัม) กลอง/PKT

080400078 แยมสับปะรด เบสทฟูดส 4.5 กก. กระปอง/TIN

080400081 วิปปงครีม โฟรโมสต 946 ซีซี กลอง/PKT

080400082 วิปปงครีม แมกโนเลีย 946 ซีซี กลอง/PKT

080400083 สกิ๊ปป เนยถั่วบดหยาบ 18 ออนซ (510 กรัม) ขวด/BTL

080400096 ชีสเชดดา สไลด 12 ชิ้น อลาวรี่ 250 กรัม แพ็ค/PKT

080400101 ชีสเชดดา กอน Anchor 2 กก. แพ็ค/PKT

080400109 ชีสมาสคารโปเน TATUA FARM 250 กรัม ถุง/PKT

080400115 ฟลลิ่งสตรอเบอรรี่ แอลซี 900 กรัม กลอง/PKT

080400116 ฟลลิ่งบลูเบอรรี่ เบสทฟูดส 1 กก. แพ็ค/PKT

080400118 ชีสเชดดา สไลด 24 ชิ้น คราฟท 500 กรัม แพ็ค/PKT

080400122 ชีสเชดดา สไลด 24 ชิ้น อลาวรี่ 500 กรัม แพ็ค/PKT

080400125 เนยจืด อลาวรี่ (ถวย) (1*100*10 กรัม) กลอง/PKT

080400126 ชีสมอสซาเรลลา กอน ARO 2 กก. กอน/PCS

080400127 ชีสมอสซาเรลลา ขูด ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

080400130 เนยเค็ม อลาวรี่ (หอฟอยด) 10 กรัม (10 กอน) แพ็ค/PKT

080400134 แยมสม อิมพีเรียล (1*10*15 กรัม) แพ็ค/PKT

080400136 แยมราสเบอรรี่ สมัคเกอร 340 กรัม ขวด/BTL

080400138 ช็อคโกแลต ไซรัป HERSHEY 524 กรัม ขวด/BTL

080400142 ท็อปปงรสช็อคโกแลต อิมพีเรียล 310 กรัม*1 ขวด/BTL



080400149 มาการีน ARO 1 กก. ถุง/PKT

080400152 เนยจืด อลาวรี่ 2 กก. กลอง/PKT

080400157 สตรอเบอรรี่ ไซรัป HERSHEY 22 ออนซ ขวด/BTL

080400161 วิปปงครีม TATUA DAIRY WHIP 400 กรัม กระปอง/TIN

080400169 ช็อคโกแลต ไซรัป HERSHEY (24 ออนซ*1) ขวด/BTL

080400183 แยมบลูเบอรี่ เบสทฟูดส 900 กรัม ถุง/PKT

080400187 วิปปงครีม MILLAC GOLD  กลองสีเหลือง  1 ลิตร กลอง/PKT

080400188 ท็อปปง ช็อคโกแล็ต JUNIPER 567 กรัม ขวด/BTL

080400196 วิปปงครีม แองเคอร 250 มล. กลอง/PKT

080400202 นมขนหวาน ตรานกเหยี่ยว ฟอลคอน 380 กรัม กระปอง/TIN

080400206 วิปปงครีม แองเคอร since 1886 ขนาด 1 ลิตร กลอง/PKT

080400226 แยมสม เบสทฟูดส 4.3 กก. กระปอง/TIN

080400231 ชีสพามีซาน แทง อิมพีเรียล 1.3 กก. แพ็ค/PKT

080400250 เนยเค็ม อิมพีเรียล (หอฟอยด) 10 กรัม (1*10*10 กอน) แพ็ค/PKT

080400251 เนย อารลา อเพทินา เฟตตาชีส ชนิดกอน 200 กรัม/ถวย ถวย/CUP

080400253 วิปปงครีม เมจิ 946 ซีซี กลอง/PKT

080400254 ฮาลฟครีม แมกโนเลีย 946 มล. กลอง/PKT

080400255 คาราเมล ไซรัป JUNIPER 800 มล. ขวด/BTL

080400256 นมขนหวาน คารเนชั่น ถุงเติม 2 กก. ถุง/PKT

080400257 แยมสม เบสทฟูดส 400 กรัม ขวด/BTL

080400260 นมขนหวาน ตรามะลิ 385 กรัม กระปอง/TIN

080400263 แยมสตรอเบอรรี่ เบสทฟูดส 1.9 กก. ขวด/BTL

080400264 แยมสับปะรด เบสทฟูดส 1.9 กก. ขวด/BTL

080400265 แยมสม เบสทฟูดส 1.9 กก. ขวด/BTL

080400267 แยมแอพริคอต สมักเกอร 340 กรัม ขวด/BTL

080400269 ครีมชีส ฟลาเดเฟย คราฟท 250 กรัม กอน/PCS

080400270 ชีสเชดดา สไลด 6 ชิ้น อลาวรี่ 125 กรัม แพ็ค/PKT

080400271 เนยเค็ม อลาวรี่ 2 กก. กอน/PCS

080400273 ชีสเชดดา กอน ARO 2000 กรัม แพ็ค/PKT

080400276 Caroline Mossarella in water 100 gram ถวย/CUP

080400277 ชีส เมนแลนด เกาดา 200 กรัม แพ็ค/PKT

080400287 โพรเซสชีส สไลด 1 กก. อลาวรี่ 81 ชิ้น แพ็ค/PKT

080400293 ท็อปปงรสสตรอเบอรรี่ อิมพีเรียล 310 กรัม*1 ขวด/BTL

080400295 เนยทําครัวซอง ตราอิมพีเรียล 1 กก. แพ็ค/PKT

080400296 ครีมเทียมนมขนหวาน ตราทีพอท 380 กรัม (1*6 กระปอง)แพ็ค/PKT

080400297 ชีสสควีซ (โพรเซสเชดดาชีส) อลาวรี่ 310 กรัม ขวด/BTL



080400300 ฟลลิ่งคัสตารดใบเตย เบสทฟูดส 900 กรัม ถุง/PKT

080400301 ถั่วแดงอะซึกิญี่ปุนกวน ตราบีน 500 กรัม ถุง/PKT

080400303 ครีมเทียมพรองไขมัน ตราคารเนชั่น เอ็กซตรา 385 กรัม กระปอง/TIN

080400304 แซนดวิชสเปรด เบสทฟูดส 1000 กรัม ถุง/PKT

080400307 เนยสด ชนิดจืด อลาวรี่ 454 กรัม กอน/PCS

080400308 วิปปงครีม ARO 1900 มล. แกลลอน/GAL

080400316 ช็อคโกแลต ไซรัป HERSHEY 3.4 กก แกลลอน/GAL

080400317 แยมสตรอเบอรรี่ อิมพีเรียล 15 กรัม (24 ชิ้น) กลอง/PKT

080400322 ชไรเบอร เกรทเทด พารเมซานชีส 454 กรัม แพ็ค/PKT

080400326 วิปปงครีม เอ็มบอรก 200 มล. กลอง/PKT

080400330 เนยขาว อิมพีเรียลเบเกอรครีม 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

080400334 ฟลลิ่งวานิลลา SAVEPAK 1 กก. ถุง/PKT

080400337 ฟลลิ่งสตรอเบอรรี่ แอลซี 1.8 / 2 กก. แพ็ค/PKT

080400339 โพรเซสชีส สไลด แองเคอร 500 กรัม แพ็ค/PKT

080400341 แยมสับปะรด เบสทฟูดส 400 กรัม ขวด/BTL

080400344 ชาเกอร เกรทเดด พารเมซานชีส ตราชไรเบอร 454 กรัม ขวด/BTL

080400345 เนยสด ชนิดเค็ม อลาวรี่ 227 กรัม กอน/PCS

080400348 ชีสกามองแบร เดนิช ตรา EMBORG 125 กรัม กลอง/PKT

080400349 ครีมเทียมพรองไขมัน สําหรับอาหารและเบเกอรี่ ตราทีพอท 385 กรัมแพ็ค/PKT

080400353 ซาวครีม CAROLINE 150 กรัม ถวย/CUP

080400356 ฟลลิ่งสังขยาใบเตย SAVEPAK 1 กก. ถุง/PKT

080400357 แยมเชอรรี่ BONNE MAMAN Cherry Preserves 340 กรัม ขวด/BTL

080400359 วิปปงครีม TATUA DAIRY WHIP 250 กรัม กระปอง/TIN

080400360 ซาวครีม ออลลี่ 145 กรัม ถวย/CUP

080400362 ท็อปปง สตรอเบอรรี่ JUNIPER 1.2 กก. กระปุก/TIN

080400363 ริคอตตาชีส 250 กรัม กระปุก/TIN

080400366 ชีสมาสคารโปเน ZANELLI 250 กรัม ถวย/CUP

080400367 นมขนจืดปรุงแตงสเตอริไลส ตรานกเหยี่ยว 368 มล. กระปอง/TIN

080400377 ครีมเทียมนมขนหวาน ตราทีพอท 380 กรัม (1*48 กระปอง)ลัง/CTN

080400378 เนยสด ชนิดเค็ม ออรคิด ชนิดฟอยด 10 กรัม * 100 กอน กลอง/PKT

080400380 ครีมเทียมนมขนจืด ตราทีพอท 385 กรัม (1*48 กระปอง) ลัง/CTN

080400381 ครีมเทียมนมขนหวาน ทีพอท ถุงเติม 2 กก. ถุง/PKT

080400387 นมขนจืด ตรานกเหยี่ยว ฟอลคอน 1000 มล. กลอง/PKT

080400389 นมขนหวาน หลอดบีบ ตรามะลิ 170 กรัม หลอด/PCS

080400390 แยมสับปะรด อิมพีเรียล 15 กรัม (24 ชิ้น) แพ็ค/PKT

080400395 นมขนหวาน แบบหลอดบีบ ตราคารเนชั่นพลัส 180 กรัม หลอด/PCS



080400401 สกิ๊ปป เนยถั่วบดละเอียด 18 ออนซ (510 กรัม) ขวด/BTL

080500001 กระเทียมดอง ตราเลงเฮง 900 กรัม กระปุก/TIN

080500004 แตงกวาดอง ตราฟรากาตา 345 กรัม ขวด/BTL

080500005 แตงกวาดอง ชนิดเปรี้ยว ตราซีส 454 กรัม ขวด/BTL

080500013 บวยดอง ตรามือ (1*25 PCS) 454 กรัม กระปุก/TIN

080500015 บวยดอง ตราเลงเฮง 1800 กรัม ขวด/BTL

080500016 แตงกวาดอง ชนิดหวาน ตราซีส 454 กรัม ขวด/BTL

080500020 กระเทียมโทนดอง แมจินต 870 กรัม กระปุก/TIN

080500021 กระเทียมดอง ตราแมจินต 870 กรัม กระปุก/TIN

080500026 ตั้งฉาย SAVEPAK 1000 กรัม/ถุง# ถุง/PKT

080500028 กระเทียมดอง ตราแมจินต 1800 กรัม กระปุก/TIN

080500029 ขิงดอง 1600 กรัม กระปอง/TIN

080500030 ผงบวย 500 กรัม/หอ กก./KG

080500036 ผักกาดดอง ตราแสนผึ้ง 900 กรัม/แพ็ค (ถุงสีเขียว) แพ็ค/PKT

080500037 ขิงดองสามรส ตราแมจินต 870 กรัม ขวด/BTL

080500039 ขิงดองสามรส ตราแมจินต 1800 กรัม ขวด/BTL

080500043 ผักกาดดองเปรี้ยว ตราแสนผึ้ง 900 กรัม/แพ็ค (ถุงสีแดง) แพ็ค/PKT

080500048 บวยดอง ตรามังกรคู ขวดเล็ก ขวด/BTL

080500049 กระเทียมโทนดอง แมจินต 350 กรัม (1*2 ขวด) แพ็ค/PKT

080500052 กระเทียมดอง SAVEPAK 1000 กรัม ถุง/PKT

080500053 บวยดอง SAVEPAK 1700 กรัม ขวด/BTL

080500054 กระเทียมโทนดอง ARO 870 กรัม กระปุก/TIN

080500056 บวยดอง ตราชางคู 1700 กรัม กระปุก/TIN

080500060 พริกดอง Nacho Sliced Jalapenos ตรา EL SABOR 225 กรัมขวด/BTL

080500063 ผักกาดดองเปรี้ยว หัวผาครึ่ง 1000 กรัม แพ็ค/PKT

080500065 มะนาวดอง SAVEPAK 1000 กรัม กระปุก/TIN

080500066 ไชโปวหวานสับละเอียด ตราแมกิมฮวย 1 กก. แพ็ค/PKT

080500073 บวยดอง ARO 1800 กรัม กระปุก/TIN

080500077 ไชโปวหวานชนิดฝอย ตราแมกิมฮวย 1 กก. แพ็ค/PKT

080500084 นํ้ากระเทียมดอง SAVEPAK 950 มล. (6 ขวด) แพ็ค/PKT

080600003 ขนมปงกรอบแครกเกอร ริทซ 300 กรัม กลอง/PKT

080600004 ขนมปงกรอบแครกเกอร โรซี่ 170 กรัม กลอง/PKT

080600007 ขาวเกรียบกุงดิบ มโนหรา 1 กก. ถุง/PKT

080600008 ขาวเกรียบกุงดิบ มโนหรา 500 กรัม ถุง/PKT

080600009 ยูโร มารเบิ้ลเคก (1x12x17 กรัม) กลอง/PKT

080600014 ช็อคโกแลตชิพ ขนาดกลาง ตราทิวลิป 650 กรัม ถุง/PKT



080600020 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย แผนเรียบ รสดั้งเดิม 14 กรัม ซอง/PKT

080600027 ยูโร คัสตารดเคก (17 กรัม*12 ชิ้น) กลอง/PKT

080600028 ยูโร สตรอเบอรรี่เคก (17 กรัม*12 ชิ้น) กลอง/PKT

080600051 ขนมเวเฟอร กัสเซ็น รสนม 1*12 ชิ้น*30 กรัม แพ็ค/PKT

080600080 ขนมปงแครกเกอร สี่เหลี่ยม รสชีส 4 ก.ก. ปบ/TIN

080600092 ขนมปงกรอบแครกเกอร HUP SENG รสผัก แพ็ค/PKT

080600097 สาหรายทะเลแหง ตราท็อปเชฟ 150 กรัม ถุง/PKT

080600106 คุกกี้ กลิ่นใบเตย 1 กก./ถุง ถุง/PKT

080600116 นักเก็ตสติ๊กไก ผสมขาวโพด CP 1 กก. แพ็ค/PKT

080600121 ขนมขาไก รสทรงเครื่อง ตราอาโทริ (12 หอ* 30 กรัม) แพ็ค/PKT

080600122 ปลาสวรรค ตราทาโร รสสโมคกี้ (7.5 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600123 ปลาสวรรค ตราทาโร รสบารบีคิว (7.5 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600124 ขาวเกรียบกุง ฮานามิ รสดั้งเดิม (15 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600126 มันฝรั่งกรอบ โปเต รสดั้งเดิม (15 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600127 ขาวโพดกรอบ คอนเน รสดั้งเดิม (14 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600128 ขาวโพดกรอบ คอนเน รสชีส (14 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600129 สาหรายทอด เถาแกนอย รสคลาสสิค (14 กรัม * 6 หอ) แพ็ค/PKT

080600130 ขนมกูลิโกะ ปอกกี้ รสช็อกโกแลต (13.5 กรัม * 12 กลอง) แพ็ค/PKT

080600131 ขนมกูลิโกะ ปอกกี้ รสสตรอเบอรรี่  (13 กรัม * 12 กลอง) แพ็ค/PKT

080600132 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย รสมันฝรั่งแท  (15 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600133 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย รสบารบีคิว (15 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600139 ไกปอป 1 กก. แพ็ค/PKT

080600146 มารชเมลโล ตรา BIG ROCK 300 กรัม ถุง/PKT

080600147 ไวโอเล็ต แครกเกอรไสครีมวนิลา 5 ก.ก. ปบ/TIN

080600152 มันฝรั่งกรอบ ปาปริกา รสดั้งเดิม (15 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600154 เม็ดอม คลอเร็ท รสมิ้นต 35 เม็ด (1*12 กลอง) แพ็ค/PKT

080600155 ลูกอม เมนทอส แบบแทง รสมิ้นต 37 กรัม (1*24 แทง) แพ็ค/PKT

080600156 ลูกอม เมนทอส แบบแทง รวมรส 37 กรัม (1*24 แทง) แพ็ค/PKT

080600157 ขนมกูลิโกะ ปอกกี้ รสช็อคโกบานานา (25 กรัม * 10 กลอง)แพ็ค/PKT

080600159 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย คลาสสิค รสมันฝรั่งแท (15กรัม*144หอ)ลัง/CTN

080600160 ฮอลลเมนโทลิปตัสแบบแทง 9 เม็ด *20 กลอง/PKT

080600161 สาหรายทะเลยาง ตราทาเบรุ 125 กรัม ซอง/PKT

080600163 ลูกอม เมนทอส แบบแทง รสโซดามิกซ 37 กรัม (1*24 แทง)แพ็ค/PKT

080600164 เม็ดอม คลอเร็ท รสอารกติกมิ้นต 35 เม็ด (1*12 กลอง) แพ็ค/PKT

080600165 ฟชเชอรแมนชูการฟรีเชอรรี่ 12ซอง*1 กลอง/PKT

080600166 ขนมเวเฟอร บิสชิน รสสตรอเบอรรี่ 29 กรัม*12 หอ แพ็ค/PKT



080600169 บัตเตอรโคโคนัต บิสกิต ตราบิสชิน 140 กรัม แพ็ค/PKT

080600171 ขนมเวเฟอร โลซาน รสนม 28 กรัม*12 หอ กลอง/PKT

080600175 ลูกอม คอริฟนซี 144 กรัม (80 เม็ด) หอ/PKT

080600176 สาหราย ตัดเสน ตราทาเบรุ 100 กรัม แพ็ค/PKT

080600177 แครนเบอรรี่ซอฟทมอยส ตรา HERITAGE PREMIUM 500 กรัมแพ็ค/PKT

080600179 ยูโร เคก รสเมลอน (1x12x17 กรัม) กลอง/PKT

080600183 คัสตารดวานิลลา (1*3 ถวย) แพ็ค/PKT

080600188 ปลาสวรรค ตราทาโร รสเขมขน (7.5 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600189 ขาวโพด โตโร รสเนย (25 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600190 ขนมอบกรอบ FF มะเขือเทศ (15 / 18 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600191 อาริงาโต รสดั้งเดิม (18 / 20 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600192 ตะวัน รสกุงกรอบ (16 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600194 มันฝรั่งแผน โรลเลอรโคสเตอร ออริจินอล (14 / 15กรัม*12 ซอง)แพ็ค/PKT

080600195 ขาวเกรียบกุงทอด มโนหรา (15 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600197 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย ร็อค รสบารบีคิว (13 / 15 กรัม*12หอ)แพ็ค/PKT

080600198 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย แผนเรียบ รสมันฝรั่งแท (13 / 15 ก.*12)แพ็ค/PKT

080600199 ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ สแน็คแจ็ค (70 กรัม * 4 ซอง) แพ็ค/PKT

080600201 ขนมทอดกรอบ ตราไกยาง รสใบเตย (15 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600202 เทสโต เดวิล รสบารบีคิว (11 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600207 สาหรายทะเลอบแหง 150 กรัม แพ็ค/PKT

080600211 เคกเนยสด ตรา S&P 300 กรัม แพ็ค/PKT

080600212 ถั่วลิสงอบกรอบ รสกะทิ โกแก 225 / 230 กรัม กระปอง/TIN

080600215 ปลาสวรรค ตราทาโร รสบารบีคิว 30 / 32 กรัม (1*6 ซอง) แพ็ค/PKT

080600216 ขาวโพด โตโร รสเนย (80 กรัม * 4 ซอง) แพ็ค/PKT

080600218 ขนมปงมินิจักรทองไสสับปะรด M&K 5000 กรัม ปบ/TIN

080600220 บัตเตอรโคโคนัต บิสกิต ตราบิสชิน36กรัม*12ซอง กลอง/PKT

080600221 บัตเตอรโคโคนัต บิสกิต ไสครีมกลิ่นสม ตราบิสชิน24กรัม*12ซองกลอง/PKT

080600222 บัตเตอรโคโคนัต บิสกิต เคลือบโกโก ตราบิสชิน24กรัม*12ซองกลอง/PKT

080600224 ขาวโพดกรอบ คอนเน รสดั้งเดิม (56 / 62 กรัม * 3 หอ) แพ็ค/PKT

080600225 ถั่วอบผสมแปงกรอบ ทองการเดน 500 กรัม แพ็ค/PKT

080600228 เมล็ดฟกทอง ตรามือ 160 กรัม (1*2 กระปอง) แพ็ค/PKT

080600231 คอกเทลนัทอบเกลือ ทองการเดน 500 กรัม แพ็ค/PKT

080600232 ถั่วมิกซโรยเกลือ โกแก 22 กรัม (1*12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600233 มันฝรั่ง พริงเกิลส รสซาวครีม 107 / 110 กรัม (1*2กระปอง)แพ็ค/PKT

080600234 มันฝรั่ง พริงเกิลส รสสาหราย 107 / 110 กรัม (1*2กระปอง)แพ็ค/PKT

080600235 มันฝรั่ง พริงเกิลส รสชีส 107 / 110 กรัม (1*2กระปอง) แพ็ค/PKT



080600236 มันฝรั่ง พริงเกิลส รสฮอต&สไปซี่ 107 / 110 กรัม (1*2กระปอง)แพ็ค/PKT

080600237 มันฝรั่ง พริงเกิลส รสดั้งเดิม 107 / 110 กรัม (1*2กระปอง) แพ็ค/PKT

080600241 ถั่วลิสงอบเกลือ โกแก 85 กรัม (1*3 ซอง) แพ็ค/PKT

080600242 เมล็ดฟกทอง ตรามือ 33 กรัม (1*6 ซอง) แพ็ค/PKT

080600252 เนื้อถั่วพิสทาชิโอ ดิบ กะเทาะเปลือก 250 กรัม แพ็ค/PKT

080600255 ถั่วปากอาอบเกลือ ทองการเดน 500 กรัม แพ็ค/PKT

080600258 เกาลัดอบ ตรากอหยวน 150 กรัม แพ็ค/PKT

080600259 แครกเกอร วอยซ กลิ่นครีมมี่บัตเตอร 28 กรัม (1*12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600260 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย ร็อค รสหมึกยางฮอตชิลลี่(15 กรัม*12หอ)แพ็ค/PKT

080600261 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย คลาสสิค รสโนริสาหราย (15กรัม*144หอ)ลัง/CTN

080600267 แผนแปงขาวโพดทอดกรอบ (Big Nacho) ตรา EL SABOR 200 กรัมแพ็ค/PKT

080600271 มันฝรั่งทอดกรอบ เลยสแตคส รสออริจินัล (14 กรัม*12 ซอง)แพ็ค/PKT

080600274 ขาวโพดกรอบ ทวิสโก (17 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600275 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย แผนเรียบ รสโนริสาหราย (50 ก.*6 ถุง)แพ็ค/PKT

080600276 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย แผนเรียบ รสมันฝรั่งแท (50 ก.*6 ถุง)แพ็ค/PKT

080600277 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย ร็อค รสบารบีคิว (50 กรัม*6 ถุง) แพ็ค/PKT

080600278 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย ร็อค รสมันฝรั่งแท (50 กรัม*6 ถุง) แพ็ค/PKT

080600279 ปลาหมึกทรงเครื่อง เบนโตะ 5 กรัม * 12 ซอง แพ็ค/PKT

080600280 สาหรายทอด เถาแกนอย รสชีส (3.5 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600285 ฟนโอ คุกกี้แซนวิชสอดไสครีมช็อกโกแลต 45 กรัม (1*12 หอ)กลอง/PKT

080600286 ฟนโอ คุกกี้แซนวิชสอดไสครีมคัสตารด 45 กรัม (1*12 หอ)กลอง/PKT

080600287 ฟนโอ คุกกี้แซนวิชสอดไสครีมนม 45 กรัม (1*12 หอ) กลอง/PKT

080600288 ฟนโอ คุกกี้แซนวิชสอดไสครีมวานิลลา 45 กรัม (1*12 หอ)กลอง/PKT

080600289 ฟนโอ คุกกี้แซนวิชสอดไสครีมสตรอเบอรรี่ 45 กรัม (1*12 หอ)กลอง/PKT

080600290 ฟนโอ คุกกี้แซนวิชสอดไสครีมชาเขียว 45 กรัม (1*12 หอ)กลอง/PKT

080600291 ขาวเกรียบกุง ฮานามิ รสดั้งเดิม (60 / 62 กรัม * 4 หอ) แพ็ค/PKT

080600292 ทิวลี่ทวินจัมโบ เวเฟอรรสช็อกโกแลต 38 กรัม (1*12 ชิ้น) กลอง/PKT

080600294 ขนมเวเฟอร บิสชิน รสมะพราว 29 กรัม*12 หอ แพ็ค/PKT

080600295 ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ สแน็คแจ็ค (17 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600296 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย ร็อค รสมันฝรั่งแท (13 กรัม*12 หอ)แพ็ค/PKT

080600297 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย ร็อค รสกระเพรากรอบ (13 กรัม*12 หอ)แพ็ค/PKT

080600298 สาหรายทอด เถาแกนอย รสคลาสสิค (3.5 กรัม * 12 ซอง)แพ็ค/PKT

080600299 สาหรายทอด เถาแกนอย รสเผ็ด (3.5 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600300 ขนมอบกรอบ ปารตี้ รสคาราเมล (12 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600301 ปลาสวรรค ตราทาโร รสเผ็ดจัด (7.5 กรัม * 12 หอ) แพ็ค/PKT

080600302 มันฝรั่งแทงทอดกรอบ แจ็กซ รสดั้งเดิม (14 กรัม*12 ถุง) แพ็ค/PKT



080600304 ลูกอม คลอเร็ท รสเคลียรมิ้นต 100 เม็ด ถุง/PKT

080600305 ปลาหมึกอบปรุงรส เบนโตะ 5 กรัม * 12 ซอง แพ็ค/PKT

080600307 มันฝรั่งแทงทอดกรอบ แจ็กซ รสซอสพริก (14 กรัม*12 ถุง)แพ็ค/PKT

080600308 ลูกอม ฮอลล ราสเบอรรี่ 100 เม็ด ถุง/PKT

080600309 ลูกอม ฮอลล เฟรชไลม 100 เม็ด ถุง/PKT

080600310 ลูกอม ฮอลล นํ้าผึ้งเลมอน 100 เม็ด ถุง/PKT

080600311 ลูกอม ฮอลล เมนทอล 100 เม็ด ถุง/PKT

080600312 ลูกอม คลอเร็ท รสออริจินัลมิ้นต 100 เม็ด ถุง/PKT

080600314 ขนมโอรีโอคุกกี้ครีมช็อก 29.4 กรัม*12 ชิ้น กลอง/PKT

080600315 ขนมโอรีโอคุกกี้สตรอเบอรรี่ 29.4 กรัม*12 ชิ้น กลอง/PKT

080600316 ขนมทอดกรอบ ตราปูไทย รสปลาหมึก (14 กรัม * 12 ซอง)แพ็ค/PKT

080600317 มันฝรั่งทอดกรอบ เลยสแตคส รสหมึกยางฮอตชิลลี่(14กรัม*12ซอง)แพ็ค/PKT

080600318 ปลาหมึกอบรสลาบ เบนโตะ 5 กรัม * 12 ซอง แพ็ค/PKT

080600319 ขนมเวเฟอร โลซาน รสโกโก 28 กรัม*12 หอ กลอง/PKT

080600320 มันฝรั่งทอดกรอบ เลยสแตคส รสกุงมังกรสไปซี่ (14 กรัม*12ซอง)แพ็ค/PKT

080600322 ลูกอม ฮอลล ซอลตี้เลมอนไลม 100 เม็ด ถุง/PKT

080600323 ปลาหมึกอบรสนํ้าพริกตํารับไทย เบนโตะ 5 กรัม * 12 ซองแพ็ค/PKT

080600324 ลูกอม โอเล สตรอเบอรรี่ 100 เม็ด ถุง/PKT

080600325 ลูกอม โอเล สละไซเดอร 100 เม็ด ถุง/PKT

080600326 ปลาสวรรคเสนยาว ตราทาโร รสบารบีคิว (13 / 17 กรัม * 6 หอ)แพ็ค/PKT

080600328 คาราดา ขนมกรอบรสปลาหมึก (17 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

080600329 ปลาสวรรคเสนยาว ตราทาโร รสสาหรายเกาหลี (17 กรัม * 6 หอ)แพ็ค/PKT

080600330 ลูกอม โกปโก กาแฟ 100 เม็ด ถุง/PKT

080600331 มันฝรั่งแทงทอดกรอบ แจ็กซ รสซอสบารบีคิว (14 กรัม*12 ถุง)แพ็ค/PKT

080600332 ลูกอม ฮอลล บลูโซดา 100 เม็ด ถุง/PKT

080600334 ปลาสวรรค ตราทาโร รสสาหรายเกาหลี (7.5 กรัม * 12 หอ)แพ็ค/PKT

080600335 ปลาสวรรคเสนยาว ตราทาโร รสเขมขน (13 / 17 กรัม * 6 หอ)แพ็ค/PKT

080600336 ปลาสวรรคเสนยาว ตราทาโร รสเผ็ดจัด (13 / 17 กรัม * 6 หอ)แพ็ค/PKT

080600337 ขนมธัญพืชอบกรอบ ซันไบทส รสบารบีคิว (16 กรัม * 12 ซอง)แพ็ค/PKT

080600339 ขนมขาไก รสดั้งเดิม ตราอาโทริ (12 หอ* 30 กรัม) แพ็ค/PKT

080600352 ขนมปงกรอบ รสมะพราว ตราโฮมมี่ 120 กรัม (1*6 หอ) แพ็ค/PKT

080600353 เม็ดมะมวงหิมพานตอบเกลือ ทองการเดน 40 กรัม (1*6 หอ)แพ็ค/PKT

080600364 เม็ดมะมวงหิมพานตอบเกลือ ทองการเดน 400 กรัม แพ็ค/PKT

080600365 ลูกอม อมีรา รสมะขามสอดไส 100 เม็ด ถุง/PKT

080600366 ลูกอม คลอเร็ท รสคูลเบอรรี่มิ้นต 100 เม็ด ถุง/PKT

080600367 ลูกอม ฮอลล ดับเบิ้ลออเรนจ 100 เม็ด ถุง/PKT



080600368 ลูกอม ฮอลล มิกซเบอรรี่ 100 เม็ด ถุง/PKT

080600369 ลูกอม คลอเร็ท รสเลมอนมิ้นต 100 เม็ด ถุง/PKT

080600370 ถั่วลิสงอบเกลือ ทองการเดน 400 กรัม แพ็ค/PKT

080600385 ขนมปงกรอบ รสชีส ตราโฮมมี่ 120 กรัม (1*6 หอ) แพ็ค/PKT

080600387 เฮอริเทจ เมล็ดฟกทองดิบ 454 กรัม แพ็ค/PKT

080600393 ถั่วลิสงอบเกลือ ทองการเดน 42 กรัม (1*6 ซอง) แพ็ค/PKT

080600398 ถั่วลิสงอบเกลือ ทองการเดน 160 กรัม (3 หอ) แพ็ค/PKT

080603007 ขนมโอรีโอคุกกี้แซนวิช 29.4 กรัม*12 ชิ้น กลอง/PKT

080603012 ไวโอเล็ต แครกเกอรรสเค็ม 4 ก.ก. ปบ/TIN

080603017 คุกกี้แซนวิช โอรีโอ 137 กรัม# หอ/PKT

080603029 ขนมปงกรอบแครกเกอร HAITAI ORIGINAL (รสจืด) แพ็ค/PKT

080603032 คุกกี้ วนิลา 4500 กรัม ปบ/TIN

080603095 ขนมปงกรอบ รสดั้งเดิม LUXURY แพ็ค/PKT

080603099 ขนมปงกรอบแครกเกอร ออริจินอลพรีเมี่ยมเวจเจทเทเบิล 180 กรัมกลอง/PKT

080603100 ขนมปงกรอบ เพลน แครกเกอร ตราเมจิ 104 กรัม กลอง/PKT

080603115 ขนมปงแครกเกอร ชีสเชค 5.5 กิโลกรัม ปบ/TIN

080603118 ช็อกโกพายไสครีมมาชแมโล (24 กรัม*12) กลอง/PKT

080603128 ไวทช็อคโกแลตชิพส (เม็ดกลาง) ตราทิวลิป 650 กรัม ถุง/PKT

080609134 คุกกี้ วนิลา 1 กก./กระปอง กระปอง/TIN

080609136 ยูโร เคกใบเตย (1x12x17 กรัม) กลอง/PKT

080609149 ขนมบิสกิต ABC ปบ/TIN

080609150 ขนมปงแซนวิช ARO แพ็ค/PKT

080609156 โคนไอศครีม แพ็ค/PKT

080609157 ขนมปงกรอบแครกเกอร แผนกลม ชนิดเค็ม 1.3 กก. ปบ/TIN

080609158 มันฝรั่งทอดกรอบ เลย แผนเรียบ รสโนริสาหราย (15 ก.*12)แพ็ค/PKT

080609165 ครีมแครกเกอร ฮับเส็ง 428 กรัม กลอง/PKT

080609167 ฟนโอ คุกกี้ช็อกโกชิพ 25 กรัม (1*12 ซอง) กลอง/PKT

080609171 ฮอลลนํ้าผึ้งเลมอนแบบแทง 9 เม็ด *20 กลอง/PKT

080609172 ฮอลลราสเบอรรี่แบบแทง 9 เม็ด *20 กลอง/PKT

080609173 เดนทีนไอซไอซไลม 8/9 เม็ด *20 กลอง/PKT

080609174 เดนทีนไซลิทอลสเปยรมินต 8/9 เม็ด *20 กลอง/PKT

080609175 อมยิ้มจูปาจุปส 11 ก*50 ไม แพ็ค/PKT

080609176 ขาวโพดปอปคอรน 1000 กรัม ถุง/PKT

080609177 หมากฝรั่งครอเร็ทสติ๊ก 13.5 กรัม*20 กลอง/PKT

080609178 ฮอลลเฟรชไลมแบบแทง 9 เม็ด *20 กลอง/PKT

080609179 ฟชเชอรแมนนํ้าผึ้งมะนาว 12ซอง*1 กลอง/PKT



080609181 ฟชเชอรแมนเฟรนดเขียว 12ซอง*1 กลอง/PKT

080609182 เดนทีนไอซกลิ่นเชอรรี่ 8/9 เม็ด *20 กลอง/PKT

080609184 ขนมปังกรอบแครกเกอร์สาหร่ายแผ่นกลม ปบ/TIN

080609185 ขนมปังกรอบแครกเกอร์สัปปะรดแผ่นสี่เหลี่ยม ปบ/TIN

080609186 คุกกี้แซนวิช โอรีโอดารก&ไวท 137 กรัม (1*2 หอ) แพ็ค/PKT

080609188 อมยิ้มจูปาจุปส 6 ก*50 ไม แพ็ค/PKT

080609192 แคปหมูไรมัน ส.ขอนแกน 9 กรัม หอ/PKT

080609193 ดารคช็อคโกแลตชิพ เม็ดกลาง ตราทิวลิป 600 กรัม ถุง/PKT

080609198 มันฝรั่งทอดกรอบ เลยสแตคสออริจินัล 100 กรัม กระปอง/TIN

080609199 มันฝรั่งทอดกรอบ เลยสแตคสซาวครีมหัวหอม 100 กรัม กระปอง/TIN

080609200 มันฝรั่งทอดกรอบ เลยสแตคสกุงมังกร 100 กรัม กระปอง/TIN

080609201 ถั่วมิกซนัท ทองการเดน 40 กรัม (1*6 ซอง) แพ็ค/PKT

080609203 ขนมมารชเมลโลสอดไสรวมรส ไมลดี้ 120 กรัม (1*3 ถุง) แพ็ค/PKT

080609205 เนื้อเกาลัดญี่ปุนอบ ตราอิจิโร 50 กรัม ซอง/PKT

080700009 ถั่วลันเตา กระปอง ตรานกพิราบ 400 กรัม# กระปอง/TIN

080700011 ถั่วลิสง เม็ดใหญ ตราไรทิพย 500 กรัม (ถุงสีฟา) แพ็ค/PKT

080700016 แปงโกกิ 500 กรัม# ถุง/PKT

080700018 แปงขาวโพด คนอร 700 กรัม# ถุง/PKT

080700020 แปงทอดกรอบ คนอร 500 กรัม# แพ็ค/PKT

080700022 แปงแพนเคก ตราอิมพีเรียล 800 กรัม# กลอง/PKT

080700023 แปงมัน ตรามังกร 500 กรัม# ถุง/PKT

080700024 แปงสาคู ตราปลามังกร 480 กรัม ถุง/PKT

080700026 ถั่วลิสง เม็ดเล็ก ตราไรทิพย 500 กรัม (ถุงสีเหลือง) แพ็ค/PKT

080700029 โปรตีนเกษตร 500 กรัม# ถุง/PKT

080700036 ช็อคโกแล็ตขาว (แผน) ทิวลิป ไวทคอมพาวด  1 กก. แพ็ค/PKT

080700087 ช็อคโกแล็ต (แผน) ทิวลิปซูเปอรคอมพาวด  1000 กรัม แทง/PCS

080700104 แปงเอนกประสงค ตราวาว 22.5 กก. กระสอบ/SACK

080700106 เม็ดมะมวงหิมพานต ซีก ARO 2000 กรัม แพ็ค/PKT

080700107 ลอดชองสิงคโปร แมเกาลูน 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

080700108 ถั่วลิสงลอกเปลือก ตราไรทิพย 1000 กรัม ถุง/PKT

080700109 ถั่วลูกไกดิบ ตราเฮอริเทจ 500 กรัม (ม ีVAT) ถุง/PKT

080700110 เม็ดมะมวงหิมพานต ซีก ARO 800 กรัม ถุง/PKT

080700111 แปงบัตเตอรเคกสําเร็จรูป UFM 1 กก. แพ็ค/PKT

080700112 มะพราวฝอย อบแหง 1 กก. แพ็ค/PKT

080700113 แปงขาวจาว ตราใบหยก 1000 กรัม ถุง/PKT

080700115 ถั่วแดงหลวง ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT



080700120 แปงมัน ตราใบหยก 1000 กรัม ถุง/PKT

080700123 งาขาว ตราไรทิพย 100 กรัม แพ็ค/PKT

080700126 ฟรุตสลัด 1 กก. แพ็ค/PKT

080700203 เม็ดมะมวงหิมพานต เต็มเม็ด ARO 2000 กรัม แพ็ค/PKT

080700207 บัวลอยนํ้าขิง S&P 150 กรัม * 4 ถุง แพ็ค/PKT

080700214 เม็ดมะมวงหิมพานต เต็มเม็ด ARO 800 กรัม แพ็ค/PKT

080700218 ถั่วลูกไก ตราอัลไพน 500 กรัม ถุง/PKT

080700228 ถั่วลูกไก ตราบาบู 500 กรัม ถุง/PKT

080700284 แปงสาลี ตราบัวแดง 1 กก. ถุง/PKT

080700285 แปงเอนกประสงค ตราวาว 1 กก. ถุง/PKT

080700287 ผงทําสังขยา กลิ่นใบเตย ตราโลโบ 120 กรัม ซอง/PKT

080700306 แปงบัวลอยแกว สีเขียว 1 กก. ถุง/PKT

080710012 โปรตีนเกษตร แบบแบน แพ็ค/PKT

080710014 ถั่วเขียวซีก ตราไรทิพย 500 กรัม/ถุง แพ็ค/PKT

080710015 งาขาว ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710016 งาดํา ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710017 ถั่วเขียว ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710018 ถั่วเขียวลอกเปลือก ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710020 ถั่วแดง ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710021 ถั่วลิสง เม็ดกลาง ตราไรทิพย 500 กรัม (ถุงสีเขียว) แพ็ค/PKT

080710022 ถั่วลิสงปนหยาบ ตราไรทิพย 500 กรัม (ถุงสีเขียว) แพ็ค/PKT

080710023 ถั่วลิสงลอกเปลือก ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710024 ถั่วเหลือง ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710025 ถั่วเหลืองซีก ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710026 เม็ดมะมวงหิมพานต ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710027 เม็ดแมงลักดิบ ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

080710032 แปงทาโก Taco Shells 130 กรัม กระปอง/TIN

080710034 แปงหอยทอดครัววังทิพย 1000 กรัม ถุง/PKT

080800006 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา เสนหมี่นํ้าใส (1*30*55 กรัม) กลอง/PKT

080800008 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา รสหมูสับ (1*30*60 กรัม) กลอง/PKT

080800014 พาสตาเพนเน เบสทฟูดส 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800025 มักกะโรนีของอ เบสทฟูดส 2.5 กก. แพ็ค/PKT

080800027 มามาเปลือย เอฟเอฟ 1 กก. แพ็ค/PKT

080800028 ลาซานยา#87 AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800029 วุนเสนแหง ตราเกษตร 500 กรัม (ถุงสีฟา) แพ็ค/PKT

080800030 วุนเสนแหง ตราตนสน 200 กรัม แพ็ค/PKT



080800031 วุนเสนแหง ตราตนสน 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800032 สปาเก็ตตี้ ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

080800033 สปาเก็ตตี้ เบสทฟูดส 1 กก. แพ็ค/PKT

080800034 เสนกวยจั๊บแหง 400 กรัม แพ็ค/PKT

080800039 เสนหมี่ ไวไว 180 กรัม แพ็ค/PKT

080800040 เสนหมี่ ไวไว 2.7 กก. แพ็ค/PKT

080800041 เสนหมี่ขาวกลอง ไวไว 170 กรัม แพ็ค/PKT

080800042 เสนหมี่ ไวไว 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800048 มามาคัพ รสตมยํากุง 60 กรัม ถวย/CUP

080800049 มามาคัพ รสหมูสับ 60 กรัม ถวย/CUP

080800070 สปาเก็ตตี้ เสนดํา อิตาลี SQUID 500 กรัม กลอง/PKT

080800073 เฟตตูชินี เสนตรง CAMPAGNA 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800075 คนอร โจกคัพ รสไก ถวย/CUP

080800095 สปาเก็ตตี้ แองเจิ้ลแฮร ตราลาโมลิซานา 500 กรัม หอ/PKT

080800100 เสนพาสตา แบบเกลียว ตราลาโมลิซานา 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800109 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา รสตมยํากุงนํ้าขน 55 กรัม ซอง/PKT

080800115 มักกะโรนี (แบบเกลียว) แอคเนซี 500 กรัม ถุง/PKT

080800119 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา รสหมูสับ 55 กรัม ซอง/PKT

080800128 ไวไวควิกคัพ รสตมโคลง (60 กรัม) ถวย/CUP

080800130 ลาซานญา (แบบแผน)  DEVELLA กลอง/PKT

080800133 มักกะโรนีของอ ARO 3000 กรัม ถุง/PKT

080800134 วุนเสน ตราตนสน 40 กรัม/แพ็ค*10 ซอง แพ็ค/PKT

080800136 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ไวไว รสดั้งเดิม ซอง/PKT

080800139 เสนกวยจั๊บ ญวน กก./KG

080800150 มักกะโรนีเสนตรง เบสทฟูดส 500 ก. แพ็ค/PKT

080800152 มามาคัพบะหมี่ รสแกงเขียวหวานไก ถวย/CUP

080800160 วุนเสนแหง ตราตนสน 160 กรัม แพ็ค/PKT

080800161 เสนลิงกิวนี (LINGUINE) เบอร 10 ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800169 พาสตาเพนเน ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

080800178 สปาเก็ตตี้ ARO 3 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

080800179 เสนกวยจั๊บ ญวน ตรา นิวสตาร 300 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

080800181 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา เย็นตาโฟตมยําหมอไฟ (1*30*55 กรัม)กลอง/PKT

080800183 พาสตา RIGATONI ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800185 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา รสตมยํากุง 55 กรัม ซอง/PKT

080800189 วุนเสน ตราตนสน 80 กรัม/แพ็ค*10 ซอง แพ็ค/PKT

080800190 วุนเสนถั่วเขียว แบบตัด ARO 500 กรัม แพ็ค/PKT



080800192 โจกคัพ รสหมู  คนอร 35 กรัม*6 แพ็ค/PKT

080800193 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ยํายําจัมโบคัพเต็มๆ รสหมูสับ 60กรัม*6แพ็ค/PKT

080800194 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ยํายําจัมโบคัพเต็มๆ รสตมยําทะเล 60กรัม*6แพ็ค/PKT

080800199 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ยํายําจัมโบ หมูสับ 67 กรัม * 30 ซอง กลอง/PKT

080800200 เฟตตูชินี เบอร 29 ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800203 เสนโซบะ ตรา SEMPIO แพ็ค/PKT

080800204 พาสตาเพนเน RIGATE เบอร 20 ตราลาโมลิซานา 500 กรัมแพ็ค/PKT

080800205 เสนบะหมี่ สูตร 2 ตราไทเป 1 กก./แพ็ค ถุง/PKT

080800207 พาสตาฟูซิลลี ตราลาโมลิซานา 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800208 พาสตา TAGLIATELLE ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800209 วุนเสน ตรามังกรคู 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800211 เฟตตูชินี เบอร 12 ตรา BIONDI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800212 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา รสตมยํากุง (55 กรัม*40) แพ็ค/PKT

080800213 สปาเก็ตตี้ สควิดอิงค เสนดํา TICINELLA 500 กรัม กลอง/PKT

080800216 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ไวไว รสหมูสับ  (1*30*60 กรัม) กลอง/PKT

080800219 ไวไวควิก รสตมโคลง (1*30*60 กรัม) กลอง/PKT

080800227 เสนหมี่โคราช สูตรเผ็ดกลาง ตราวาสนา 240 กรัม แพ็ค/PKT

080800228 มักกะโรนีของอ ARO 1000 กรัม ถุง/PKT

080800229 พาสตา SPAGHETTINI เบอร 2 ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800233 พาสตาเพนเน RIGATE เบอร 19 ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800235 เสนกวยจั๊บญวน ตราวีเอ็น 400 กรัม แพ็ค/PKT

080800238 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ไวไว รสดั้งเดิม (1*30*55 กรัม) กลอง/PKT

080800239 บุกเสนขาว ตราคอนยัคกี้ 200 กรัม แพ็ค/PKT

080800240 สปาเก็ตตี้  ARRIGHI เบอร5  500 กรัม แพ็ค/PKT

080800241 พาสตาเพนเน RIGATE โฮลวีท ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800242 พาสตา FARFALLE เบอร 61 ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800244 พาสตาฟูซิลลี เบอร 40 ตรา DIVELLA 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800245 วุนเสนแหง ตราตนถั่ว 80 กรัม แพ็ค/PKT

080800246 วุนเสนแหง ตราตนสน 40 กรัม แพ็ค/PKT

080800248 สปาเก็ตตี้ โฮลวีท ตรา AGNESI 500 กรัม แพ็ค/PKT

080800249 พาสตาเสนแบน EGG PAPPADELLE เบอร 76 ตรา SAN REMO 225 กรัมแพ็ค/PKT

080800251 มามาคัพ รสตมยํากุง 60 กรัม (1*6 ถวย) แพ็ค/PKT

080800252 สปาเก็ตตี้คาโบนารา ตรา CP 220 กรัม (3 ซอง) แพ็ค/PKT

080800254 เสนกวยจั๊บ ตรา เปาบุนจิ้น 1000 กรัม ถุง/PKT

080800257 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา รสหมูสับ (60 กรัม*40 ซอง) แพ็ค/PKT

080800261 สปาเก็ตตี้ เบอร 8 ตรา DIVELLA 500 กรัม แพ็ค/PKT



080800262 มามาคัพ รสหมูสับ 60 กรัม (1*6 ถวย) แพ็ค/PKT

080800266 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา รสตมยํากุงนํ้าขน (55 กรัม*40) แพ็ค/PKT

080800267 มามาคัพ รสตมยํากุงนํ้าขน 60 กรัม (1*6 ถวย) แพ็ค/PKT

080800271 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามาบิ๊กแพ็ค ตมยํากุงนํ้าขน90ก.(24ซอง)กลอง/PKT

080800272 หมี่ซั่วหาดใหญ สีขาว ตราดอกบัว 200 กรัม แพ็ค/PKT

080800275 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามา รสฮอตโคเรียน (85 กรัม*4 ซอง) แพ็ค/PKT

080800277 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มามาบิ๊กแพ็ค ตมยํากุง 90 ก. (24ซอง) กลอง/PKT

080800282 เสนแกว สมตํา ตราคาอิโซ 1 กก. แพ็ค/PKT

080800287 เสนกวยจั๊บญวน แบบสด ตรา ส.เจริญ 500 กรัม ถุง/PKT

080900009 เคลล็อกซ คอนเฟลก 500 กรัม กลอง/PKT

080900026 เคลล็อกซ คอนเฟลก 25 กรัม กลอง/PKT

080900027 คอรนเฟลก ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

080900028 ขนมปงเบอรเกอร ฟารมเฮาส 320 กรัม (6 ชิ้น)# แพ็ค/PKT

080900030 ขนมปง ฟารมเฮาส 480 กรัม# แถว/PKT

080900031 ขนมปง ฟารมเฮาส ตัดขอบ 220 กรัม# แพ็ค/PKT

080900032 ขนมปง ฟารมเฮาส โฮลวีท 500 กรัม# แถว/PKT

080900033 ขนมปงฮอทดอก ฟารมเฮาส 270 กรัม (5 ชิ้น) แพ็ค/PKT

080900036 แคปเปอร ตราฟรากาตา 240 กรัม# ขวด/BTL

080900065 ขาวโอตแบบละเอียด ตรา MG (ถุงสีฟา) 400 กรัม ถุง/PKT

080900067 เบคอน ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

080900073 เคลล็อกซ คอนเฟลก 1200 กรัม กลอง/PKT

080900085 ขนมปง รอยัลเบรด ฟารมเฮาส 250 กรัม แพ็ค/PKT

080900090 ขนมปงแซนวิช ฟารมเฮาส 240 กรัม แพ็ค/PKT

080900091 เบคอนหมู CP 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

080900092 ขาวโอตอบหยาบ ตรา MG 400 กรัม แพ็ค/PKT

080900093 เกล็ดขาวโอตหยาบ ตรา HANNE 500 กรัม แพ็ค/PKT

080900094 ขนมปงเบอรเกอร CP 300 กรัม (6 ชิ้น) แพ็ค/PKT

080900095 เนสทเลย โกโกครั้นช 25 กรัม กลอง/PKT

080900103 ขนมปงฮอทดอก CP 225 กรัม แพ็ค/PKT

080900104 ขาวโอต สุกเร็ว QUAKER 800 กรัม กระปอง/TIN

080900105 เนสทเลย โกโกครั้นช 500 กรัม กลอง/PKT

080900106 เนสทเลย คอรนเฟลก 1500 กรัม ถุง/PKT

080900107 เคลล็อกซ ALL Bran  315 กรัม กลอง/PKT

080900109 แผนขาวโอต ตราแม็กกาแรต 1 กก. ถุง/PKT

080900110 ขนมปงแพหวาน 375 กรัม แพ็ค/PKT

080900112 ฮาทเน คอรนเฟลก 1 กก. ถุง/PKT



080900113 ขาวโอตปรุงสําเร็จ QUAKER 1000 กรัม ถุง/PKT

080900114 เนสทเลย ฮันนี่สตาร 300 กรัม กลอง/PKT

080900125 ขนมปง ฟารมเฮาส กลิ่นนมฮอกไกโด 240 กรัม แพ็ค/PKT

081000001 นํ้ามันขาวโพด มาโซลา 1 ลิตร ขวด/BTL

081000002 นํ้ามันงา ตรามังกรคู 630 มล. ขวด/BTL

081000003 นํ้ามันงา ตรามังกรคู 3 ลิตร แกลลอน/GAL

081000004 นํ้ามันถั่วเหลือง ตรากุก 1 ลิตร ขวด/BTL

081000005 นํ้ามันถั่วเหลือง ตรากุก 13.75 ลิตร ปบ/TIN

081000006 นํ้ามันถั่วเหลือง ตราองุน 1 ลิตร ขวด/BTL

081000007 นํ้ามันถั่วเหลือง ตราองุน 13.75 ลิตร ปบ/TIN

081000009 นํ้ามันถั่วเหลือง ตราองุน 5 ลิตร แกลลอน/GAL

081000014 นํ้ามันปาลม ตรามรกต 1 ลิตร ขวด/BTL

081000015 นํ้ามันปาลม ตรามรกต 13.75 ลิตร ปบ/TIN

081000017 นํ้ามันปาลม ตราโอลีน 13.75 ลิตร ปบ/TIN

081000020 นํ้ามันมะกอก BERTOLLI Extra Virgin 1 ลิตร ขวด/BTL

081000025 นํ้ามันรําขาว ตราคิง 1 ลิตร ขวด/BTL

081000027 นํ้ามันสลัด เบสทฟูดส 3.3 ลิตร แกลลอน/GAL

081000028 นํ้ามันสลัด มาโซลา 3.3 ลิตร แกลลอน/GAL

081000033 นํ้ามันปาลม ตรามรกต 18 ลิตร ปบ/TIN

081000036 นํ้ามันปาลม ตราเกสร 13.75 ลิตร ปบ/TIN

081000041 นํ้ามันถั่วเหลือง ตรามรกต 13.75  ลิตร ปบ/TIN

081000042 นํ้ามันรําขาว ตราคิง 5 ลิตร แกลลอน/GAL

081000059 นํ้ามันงา ตรามังกรคู 335 กรัม ขวด/BTL

081000060 นํ้ามันปาลม ตราโอลีน 5 ลิตร แกลลอน/GAL

081000062 นํ้ามันมะกอก SABROSO Extra Virgin 1 ลิตร ขวด/BTL

081000067 นํ้ามันปาลม ตราโอลีน 18 ลิตร ปบ/TIN

081000070 นํ้ามันปาลม ARO 18 ลิตร ปบ/TIN

081000074 นํ้ามันปาลม ตราหยก 13.75 ลิตร ปบ/TIN

081000075 นํ้ามันมะกอก SABROSO Pure 5 ลิตร ปบ/TIN

081000077 นํ้ามันปาลม ตราโบนัส 13.75 ลิตร ปบ/TIN

081000078 นํ้ามันงา ตราชางคู 4 ลิตร แกลลอน/GAL

081000079 นํ้ามันปาลม ถุงเติม ตราเกสร 1 ลิตร (1*12 ถุง) ลัง/CTN

081000093 นํ้ามันปาลม แบบแกลลอน ตราโบนัส 13.75 ลิตร แกลลอน/GAL

081000094 นํ้ามันปาลม แบบแกลลอน ตราโบนัส 18 ลิตร แกลลอน/GAL

081000095 นํ้ามันปาลม ARO 13.75 ลิตร ปบ/TIN

081000097 นํ้ามันเมล็ดในปาลม ตราดอกไม 13.75 ลิตร ปบ/TIN



081100005 ขาวกลองหอมมะลิ ARO 5 กก.# ถุง/PKT

081100007 ขาวหอมมะลิ 100% ตรามาบุญครอง 5 กก.# ถุง/PKT

081100070 ขาวกลองหอมมะลิ 100% ตราแสนดี 5 กก. ถุง/PKT

081100083 ขาวหอมผสม 70% ตราฉัตร 5 กก. (ถุงสีสม) ถุง/PKT

081100084 ขาวหอมมะลิชาววัง 100% ตราเบญจรงค 5 กก. ถุง/PKT

081100088 ขาวหอมมะลิชาววัง 100% ตราเบญจรงค 15 กก. กระสอบ/SACK

081100095 ขาวหอมมะลิ 100% ตราไดโนเสาร 15 กก./ถุง ถุง/PKT

081100098 ขาวไรซเบอรรี่ ตราเบญจรงค 1 กก. ถุง/PKT

081100100 ขาวเหนียวเขี้ยวงู ตราแสนดี 5 กก. ถุง/PKT

081100102 ขาวแดงหอม ตราเบญจรงค 5 กก. ถุง/PKT

081100108 ขาวไรซเบอรรี่ 100% ตราหงษทองไลฟ 1 กก. ถุง/PKT

081100111 ขาวหอมมะลิใหม 100% ตราฉัตร 5 กก. (ถุงสีแดง) ถุง/PKT

081100124 ขาวหอมมะลิ 100% ตราไดโนเสาร 49 กก. กระสอบ/SACK

081100126 ขาวหอมมะลิ 100% ตราไดโนเสาร แบบถัง 15 กก. ถัง/PAIL

081100127 ขาวญี่ปุน ตราคาบูกิ 5 กก. ถุง/PKT

081100130 ขาวหอมมะลิใหม 100% ตราหงษทอง 5 กก. (ถุงสีชมพู) ถุง/PKT

081100137 ขาวญี่ปุน อะคิตะโคมาชิ ตราทาวาระ 5 กก. ถุง/PKT

081100138 ขาวหอมมะลิ 100% ตราไดโนเสาร 5 กก. ถุง/PKT

081200002 ซอสโชยุญี่ปุน ทาคูมิอายิ 1000 มล. ขวด/BTL

081200004 ซอสแดง ขวด/BTL

081200005 ซอสถั่วเหลือง คิกโคแมน (ฝาสีแดง) 1 ลิตร ขวด/BTL

081200006 ซอสถั่วเหลือง คิกโคแมน 1.6 ลิตร ขวด/BTL

081200009 ซอสทาบาสโก 150 มล. ขวด/BTL

081200010 ซอสทาบาสโก MCILHENNY 60  มล. ขวด/BTL

081200011 ซอสเทอริยากิ ทาคูมิอายิ 1000 มล. ขวด/BTL

081200016 ซอสปรุงรสเขียว ตราภูเขาทอง 1000 มล. ขวด/BTL

081200017 ซอสปรุงรสเขียว ตราภูเขาทอง 3000 มล. แกลลอน/GAL

081200018 ซอสปรุงรสเขียว ตราภูเขาทอง 500 มล. ขวด/BTL

081200019 ซอสปรุงรสเขียว ตราภูเขาทอง 740 มล. (ขวดแกว) ขวด/BTL

081200023 ซอสปรุงอาหาร แม็กกี้ 100 มล. ขวด/BTL

081200024 ซอสปรุงอาหาร แม็กกี้ 200 มล. ขวด/BTL

081200027 ซอสปรุงอาหาร แม็กกี้ 700 มล. ขวด/BTL

081200028 ซอสเปรี้ยว ลีแอนดเพอรรินส 150 มล. ขวด/BTL

081200029 ซอสเปรี้ยว ลีแอนดเพอรรินส 290 มล. ขวด/BTL

081200031 ซอสพริก คนอร 5200 กรัม แกลลอน/GAL

081200033 ซอสพริก โรซา (1*100*11 กรัม) แพ็ค/PKT



081200043 ซอสพริก ศรีราชา ไฮคิว 5000 กรัม แกลลอน/GAL

081200046 ซอสมะเขือเทศ โรซา (1*100*11 กรัม) แพ็ค/PKT

081200048 ซอสมะเขือเทศ โรซา 300 กรัม ขวด/BTL

081200049 ซอสมะเขือเทศ โรซา 5500 กรัม แกลลอน/GAL

081200050 ซอสมะเขือเทศ โรซา 600 กรัม ขวด/BTL

081200051 ซอสมะเขือเทศ ไฮนซ (1*100*10 กรัม) แพ็ค/PKT

081200053 ซอสมะเขือเทศ ไฮนซ 300 กรัม ขวด/BTL

081200056 ซอสมะเขือเทศเขมขน ไมกา 170 กรัม กระปอง/TIN

081200057 ซอสมะเขือเทศเขมขน ไมกา 3.2 กก. กระปอง/TIN

081200058 ซอสมะเขือเทศเขมขน ไมกา 910 กรัม กระปอง/TIN

081200059 ซอสเย็นตาโฟ ศุภวรรณ 750 มล. ขวด/BTL

081200061 ซอสสเต็ก HP 255 กรัม ขวด/BTL

081200064 ซอสหอยนางรม คนอร 5200 กรัม แกลลอน/GAL

081200067 ซอสหอยนางรม ตราแมครัว 600 มล. ขวด/BTL

081200071 ซีอิ้วขาว ตรางวนเชียง 300 มล. ขวด/BTL

081200074 ซีอิ้วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 6000 มล. แกลลอน/GAL

081200075 ซีอิ้วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 700 มล. ขวด/BTL

081200079 ซีอิ้วขาว สูตร 1 ตรางวนเชียง 700 มล. ขวด/BTL

081200081 ซีอิ้วขาวเห็ดหอม เจ ตราเด็กสมบูรณ 700 มล. ขวด/BTL

081200082 ซีอิ้วดํา สูตร 5 เจ ตราเด็กสมบูรณ 2700 มล. แกลลอน/GAL

081200083 ซีอิ้วดํา ฉลากสม สูตร 5 ตราเด็กสมบูรณ 940 มล. ขวด/BTL

081200086 ซีอิ้วหวาน ตรางวนเชียง 700 มล. ขวด/BTL

081200090 นํ้าจิ้มไก ตราแมประนอม 980กรัม ขวด/BTL

081200092 นํ้าจิ้มบวยกอ ฉั่วฮะเส็ง 900 กรัม ขวด/BTL

081200093 นํ้าจิ้มสุกี้ ศุภวรรณ 750 มล. ขวด/BTL

081200095 ซีอิ้วดํา สูตร 1 ตรางวนเชียง 700 มล. ขวด/BTL

081200097 นํ้าจิ้มไก ฉั่วฮะเส็ง 3000 ซีซี แกลลอน/GAL

081200098 ซีอิ้วขาว สูตร 5 ตราเด็กสมบูรณ 6000 มล. แกลลอน/GAL

081200100 ซอสพริก โรซา ชนิดถุงเติม 1000 กรัม ถุง/PKT

081200101 ซอสมะเขือเทศ โรซา ชนิดเติม 1000 กรัม ถุง/PKT

081200102 นํ้าจิ้มไก ตราแมประนอม 5 กก. แกลลอน/GAL

081200106 ซีอิ้วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 300 มล. ขวด/BTL

081200108 ซอสหอยนางรม ตราแมครัว 4500 ซีซี แกลลอน/GAL

081200111 ซีอิ้วดํา สูตร 1  ตราเด็กสมบูรณ 970 มล. ขวด/BTL

081200117 นํ้าจิ้มสุกี้ พันทายนรสิงห สูตรกวางตุง 830 มล. ขวด/BTL

081200120 ซอสพริก ไฮนซ 5000 กรัม แกลลอน/GAL



081200121 ซอสพริก โรซา 300 กรัม ขวด/BTL

081200124 ซอสหอยนางรม สูตร 3 ไฮนซ 5 กก. แกลลอน/GAL

081200126 นํ้าจิ้มไก ตราแมประนอม 260 กรัม ขวด/BTL

081200133 นํ้าจิ้มสุกี้ พันทายนรสิงห สูตรดั้งเดิม 750 มล. ขวด/BTL

081200135 ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 2300 กรัม ขวด/BTL

081200137 ซอสปรุงรสเขียว ตราภูเขาทอง 200 มล. ขวด/BTL

081200138 นํ้ามันหอย สูตรเจ ตรานกขั้วโลก 4500 ซีซี แกลลอน/GAL

081200141 ซอสพริก คนอรรสทิพย 1000 กรัม ถุง/PKT

081200143 ซอสหอยนางรม ตราเด็กสมบูรณ 800 กรัม ขวด/BTL

081200146 ซอสหอยนางรม ตรานกเพนกวิน 3 ตัว 5000 กรัม แกลลอน/GAL

081200150 ซีอิ้วขาวเห็ดหอม สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2000 ซีซี แกลลอน/GAL

081200153 ซอสผัดพริกไทยดํา ตราโรซา 290 กรัม ขวด/BTL

081200156 ซอสเปรี้ยว ( จิ๊กโฉ ) ตราหัวกวาง 600 มล. ขวด/BTL

081200161 ซอสมะเขือเทศเขมขน ไมกา 560 กรัม กระปอง/TIN

081200162 ซีอิ้วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 1000 ซีซี ขวด/BTL

081200163 ซอสเทอริยากิ ทาคูมิอายิ 200 มล. ขวด/BTL

081200168 ซีอิ้วขาว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 2000 มล. แกลลอน/GAL

081200173 ซีอิ้วหวาน ตรางวนเชียง 300 มล. ขวด/BTL

081200178 ซอสปรุงรส ตรางวนเชียง (ฝาเขียว) 4300 มล. แกลลอน/GAL

081200180 ซอสมะเขือเทศ ไฮนซ 5000 กรัม แกลลอน/GAL

081200191 ซอสปรุงรสฝาเขียว งวนเชียง 700 มล. ขวด/BTL

081200192 ซอสมะเขือเทศ ไฮนซ 600 กรัม ขวด/BTL

081200201 ซอสพริก ศรีราชา ไฮคิว 670 กรัม ขวด/BTL

081200209 ซอสโชยุญี่ปุน ทาคูมิอายิ 600 มล. ขวด/BTL

081200213 ซีอิ้วหวาน ตราเด็กสมบูรณ 970 กรัม ขวด/BTL

081200218 ซอสปรุงอาหาร แม็กกี้ 980 มล. ขวด/BTL

081200220 ซอสบารบีคิว ตราคราฟท 496 / 510 กรัม ขวด/BTL

081200221 นํ้าจิ้มลูกชิ้น ARO 1000 กรัม ถุง/PKT

081200222 ซอสพริก ศรีราชา ARO 4500 กรัม แกลลอน/GAL

081200223 ซอสพริก เผ็ดนอย ตราภูเขาทอง 680 กรัม ขวด/BTL

081200224 ซอสพริกเกาหลี โกชูจัง ชองจองวอน 3 กก./กระปุก กระปุก/TIN

081200227 มะเขือเทศบดเขมขน อะยัม 220 กรัม กระปอง/TIN

081200228 ซอสพริกเกาหลี โกชูจัง ชองจองวอน 1 กก./กระปุก กระปุก/TIN

081200229 ซอสทงคัตสึ ตราสุบากิ 1.5 ลิตร ขวด/BTL

081200232 ซอสหอยนางรม ตราเมกกาเชฟ 600 กรัม ขวด/BTL

081200239 ซีอิ้วดํา ฉลากสม ตราเด็กสมบูรณ 2700 มล. แกลลอน/GAL



081200240 ซีอิ้วหวาน ตรางวนเชียง 1950 ซีซี แกลลอน/GAL

081200241 ซอสหอยนางรม ARO 4500 กรัม แกลลอน/GAL

081200242 ซอสพริก ไฮนซ 300 กรัม ขวด/BTL

081200243 นํ้าจิ้มบวยกอ ฉั่วฮะเส็ง 250 กรัม (1*3 ขวด) แพ็ค/PKT

081200244 ซอสเทอริยากิ ARO 1 ลิตร ขวด/BTL

081200246 ซอสผงสําหรับทําทาโก 30 กรัม ตรา OLD EL PASO แพ็ค/PKT

081200250 ซอสเห็ดชิตาเกะ ไฮนซ 600 กรัม ขวด/BTL

081200257 ซอสพริก ศรีราชา เผ็ดมาก 570 มล. ขวด/BTL

081200259 ซอสปรุงรสฉลากเหลือง ตราฉลากทอง 700 มล. ขวด/BTL

081200265 ซีอิ้วดํา ฉลากสม ตรางวนเชียง 940 มล. ขวด/BTL

081200268 พาสตาซอสครีมคารโบนาราผสมเห็ด พรีโก 295 กรัม กระปอง/TIN

081200269 ซอสเย็นตาโฟ ป.ปลา 850 มล. ขวด/BTL

081200270 ซอสหอยนางรม สูตร 3 ตรานกขั้วโลก 4500 กรัม แกลลอน/GAL

081200276 ซอสพริกไทยดํา ARO 1 กก. ถุง/PKT

081200282 ซอสผัดไทย ARO 1200 กรัม ขวด/BTL

081200285 นํ้าจิ้มบวยเจี่ย ตราเด็กสมบูรณ 350 กรัม ขวด/BTL

081200288 ซอสปรุงรส แม็กกี้ (ฝาแดง) 200 มล. ขวด/BTL

081200294 ซอสหอยนางรม สูตรลดโซเดียม 60% GOOD LIFE 500 มล.ขวด/BTL

081200340 ซอสมะเขือเทศ ไฮนซ (ขวดบีบ) 567 กรัม ขวด/BTL

081200343 ซอสปรุงรสฝาเขียว ตราเด็กสมบูรณ 600 มล. ขวด/BTL

081200346 ซอสผัด ทาคูมิอายิ 500 มล. ขวด/BTL

081200347 ซอสพริก ตราภูเขาทอง 3000 มล. แกลลอน/GAL

081200359 ซอสมะขามเปยกเขมขนคนอร 1 กก ถุง/PKT

081200362 ซอสพริก ศรีราชา เผ็ดกลาง 570 มล. ขวด/BTL

081200363 ซอสมะเขือเทศ โรซา (ขวดบีบ) 500 กรัม ขวด/BTL

081200364 ซอสพริก โรซา (ขวดบีบ) 500 กรัม ขวด/BTL

081200371 ซอสถั่วเหลือง ตราภูเขาทอง ฝาสีนํ้าตาล 980มล./1ลิตร (1*3 ขวด)แพ็ค/PKT

081200378 ซอสหอยนางรม สูตร 2 ตรานกขั้วโลก 4500 กรัม แกลลอน/GAL

081200379 ซอสโชยุ (ซีอิ้วญี่ปุน) ARO (1*50 ซอง) แพ็ค/PKT

081200380 ซอสแครนเบอรรี่ ตรา OCEAN 397 กรัม กระปอง/TIN

081200381 ซีอิ้ว สูตรลดโซเดียม 40% GOOD LIFE 500 มล. ขวด/BTL

081200382 ซอสทาบาสโก LOUISIANA GOLD (ขวดสีเขียว) ขวด/BTL

081200383 นํ้าจิ้มไก ARO 1000 กรัม ถุง/PKT

081200388 ซอสพิซซา คนอร 1 กก. ถุง/PKT

081200391 นํ้าจิ้มไก SAVEPAK 1000 กรัม ถุง/PKT

081200397 ซอสสปาเก็ตตี้อิตาเลียน ไฮนซ 470 กรัม ขวด/BTL



081200399 ซอสทงคัตสึ คิกโคแมน 1000 มล. ขวด/BTL

081200400 ซอสเปรี้ยว ( จิ๊กโฉ ) ตราหัวกวาง 300 มล. ขวด/BTL

081200401 ซอสพริก ศรีราชา เผ็ดกลาง 900 กรัม ถุง/PKT

081200405 นํ้าจิ้มไก SAVEPAK 4500 กรัม แกลลอน/GAL

081200407 ซอสหอยนางรม ตราภูเขาทอง 660 กรัม ขวด/BTL

081200983 ซอสบารบีคิว สูตรตนตํารับ ตราไฮนซ 570 กรัม ขวด/BTL

081200988 ซีอิ้วขาว ตราลีกุมกี่ 500 มล. ขวด/BTL

081200993 ซอสพริกไฮน 2.3 กก. แกลลอน/GAL

081200994 ซอสมะเขือเทศ ARO 5000 กรัม แกลลอน/GAL

081200995 ซอสพริกเกาหลี โกชูจัง ฮอทเปปเปอรเพสท 500 กรัม/กระปุกกระปุก/TIN

081200998 นํ้ามันคาโนลา ตรา Naturel 5000 มล. แกลลอน/GAL

081201002 ซอสสปาเก็ตตี้ พรีโก 567 กรัม ขวด/BTL

081201004 ซอสเห็ดหอม เด็กสมบรูณ 800 กรัม ขวด/BTL

081201006 ซอสแครนเบอรรี่ OCEAN SPRAY 227 มล. กระปอง/TIN

081201007 นํ้าจิ้มซีฟูด ตราหอยนางรม 170 กรัม ขวด/BTL

081201008 ซอสมะเขือเทศ พรีโก 300 กรัม กระปอง/TIN

081201011 ซอสปรุงรส ตรางวนเชียง 1000 มล. ขวด/BTL

081201012 ซอสพริก ไฮนซ 2.2 กก. ถุง/PKT

081201013 ซอสมะเขือเทศ ไฮนซ 2200 กรัม แกลลอน/GAL

081201014 นํ้ามะขามเปยกเขมขน ARO 1 กก. ถุง/PKT

081201015 ซอสผงสําหรับทําทาโก 35 กรัม ตราแม็คคอรมิค แพ็ค/PKT

081201026 นํ้าสตอกเขมขนรสไก ตราแม็กกี้ 1 กก. ขวด/BTL

081201027 ซอสหอยนางรม สูตรเขมขน ตราเด็กสมบูรณ 800 กรัม ขวด/BTL

081201030 นํ้าจิ้มไก ARO 11 กรัม (1*50 ซอง) แพ็ค/PKT

081201032 นํ้าจิ้มสุกี้ สูตรกวางตุง ARO 5000 กรัม แกลลอน/GAL

081201038 ซอสปรุงอาหาร แม็กกี้ 680 มล. (1*3 ) แพ็ค/PKT

081201039 ซอสปรุงอาหาร แม็กกี้ 680 มล. ขวด/BTL

081201040 ซอสเทอริยากิ ยามาโมริ 1000 มล. ขวด/BTL

081201042 นํ้าจิ้มบวยเจี่ย ตราอาเหลียง 900 กรัม ขวด/BTL

081300015 กลิ่นสตรอเบอรรี่ เรนเนอร 454 ซีซี ขวด/BTL

081300021 กะทิ ชาวเกาะ UHT 1 ลิตร กลอง/PKT

081300023 ผงชูรสญี่ปุน (ผงฮอนดาชิ) 1 กก. กลอง/PKT

081300024 เกลือเม็ด 5 กก./ถุง ถุง/PKT

081300029 เตาเจี้ยว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 6000 มล. แกลลอน/GAL

081300031 เต้าเจี้ยวขาว กก./KG

081300032 เตาเจี้ยวญี่ปุน MARUKOME 1 กก. ถุง/PKT



081300035 เตาหูยี้ 250 กรัม ขวด/BTL

081300036 เตาหูยี้ ตรากิเลน 2700 กรัม กระปอง/TIN

081300039 นํ้าตาลเทียม อีควล (1*100*1 กรัม) กลอง/PKT

081300041 นํ้าตาลไอซิ่ง อิมพีเรียล 400 กรัม ถุง/PKT

081300042 นํ้าตาลไอซิ่ง อิมพีเรียล 800 กรัม ถุง/PKT

081300043 นํ้าพริกเผา ตราฉั่วฮะเส็ง 2700 กรัม กระปอง/TIN

081300044 นํ้าพริกเผา ตราฉั่วฮะเส็ง 900 กรัม กระปอง/TIN

081300048 กลิ่นวนิลา แม็คคอรมิค VANILLA PURE EXTRACT 59 มล. ขวด/BTL

081300049 นํ้าพริกเผา สูตรตมยํา ตราแมประนอม 3 กก. กระปอง/TIN

081300050 นํ้ามันพริกเผา ตราฉั่วฮะเส็ง 720 มล. ขวด/BTL

081300051 ซอสหอยนางรม ตรานกทะเล 4500 กรัม แกลลอน/GAL

081300052 นํ้าสมสายชู Balsamic BERTOLLI 500 มล. ขวด/BTL

081300053 นํ้าสลัดซีซาร เดรสซิ่ง เบสทฟูดส 1 กก. ถุง/PKT

081300055 นํ้าสลัดเทาซั่นไอสแลนด เบสทฟูดส 1 กก. แพ็ค/PKT

081300062 ผงโกโก ตราทิวลิป 500 กรัม ถุง/PKT

081300063 ผงคัสตารด ตรารอยัล 300 กรัม กระปอง/TIN

081300067 ผงซุปรสเนื้อ คนอร 1.5 กก./กระปอง กระปอง/TIN

081300068 ผงปรุงเดมิเกลซบราวนซอส โกลด คนอร 1000 กรัม กระปอง/TIN

081300069 ผงปรุงเดมิเกลซบราวนซอส คนอร 1000 กรัม กระปอง/TIN

081300071 ผงฟู เบสทฟูดส 400 กรัม กระปอง/TIN

081300075 ผงวุน ตราเงือก 50 กรัม ซอง/PKT

081300076 ผงอโรมาต คนอร 1 กก. กระปอง/TIN

081300078 ฮันนี่มัสตารด ดิจอง 340 กรัม (ขวดพลาสติก) ขวด/BTL

081300079 มัสตารด เบสทฟูดส 1 กก. ถุง/PKT

081300082 มัสตารดครีม เฟรนช 680 กรัม (ขวดแกว) ขวด/BTL

081300085 มายองเนส เบสทฟูดส 1 กก. ถุง/PKT

081300086 เรียลมายองเนส เบสทฟูดส 3.5 กก. กระปอง/TIN

081300092 รสดี รสหมู 850 กรัม ถุง/PKT

081300100 สลัดครีม เบสทฟูดส 1 กก. ถุง/PKT

081300101 คนอรกอน รสเห็ดหอม เจ 20 กรัม กลอง/PKT

081300111 หัวเชื้อแมงดา ขวด/BTL

081300115 สีผสมอาหาร สีแดงสม กลอง/PKT

081300116 วาซาบิสดบด แชแข็ง ARO 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300119 นํ้าพริกเผา ตราแมประนอม 228 กรัม ขวด/BTL

081300120 คนอรกอน รสไก (1*24 กอน*20 กรัม) แพ็ค/PKT

081300131 นํ้าจิ้มไก ฉั่วฮะเส็ง 900 กรัม ขวด/BTL



081300132 คนอรกอน รสเห็ดหอม เจ 60 กรัม กลอง/PKT

081300135 เตาเจี้ยว สูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ 800 มล. ขวด/BTL

081300137 คนอรกอน รสหมู (1*24 กอน*20 กรัม) แพ็ค/PKT

081300151 กะทิ ตราอรอยดี UHT 250 มล. กลอง/PKT

081300152 คนอรผง รสไก 450 กรัม แพ็ค/PKT

081300155 นํ้าสลัดใส สุขุม 290 มล. ขวด/BTL

081300156 แอนโชวี่ LAMONESQUE 50 กรัม กระปอง/TIN

081300158 มันกุงเสวย ตราพันทายนรสิงห 200 กรัม ขวด/BTL

081300159 กะทิ ตราอรอยดี UHT 1 ลิตร กลอง/PKT

081300160 ผงซุปรสไก คนอร 1.5 กก./กระปอง กระปอง/TIN

081300161 นํ้าสลัดอิตาเลี่ยน สุขุม (มีผัก) ขวด/BTL

081300165 ผงฟู เบสทฟูดส สูตร Double Acting 1 กก. ถุง/PKT

081300176 สีผสมอาหาร สีแดงสม (ซอง) ซอง/PKT

081300177 ผงปรุงอาหารรสไก คนอร 1 กก./กระปอง กระปอง/TIN

081300184 รสดี รสเนื้อ กก./KG

081300189 กะทิ ชาวเกาะ UHT 250 มล. กลอง/PKT

081300193 ผงซุป ฟาไทย รสเห็ดหอม สูตรเจ 165 กรัม ถุง/PKT

081300196 นํ้าพริกเผา ตราพันทายนรสิงห ขนาดกลาง กระปุก/TIN

081300201 มัสตารด เฟรนช 567 กรัม (ขวดพลาสติก) ขวด/BTL

081300204 มัสตารด เฟรนช 226 กรัม ขวด/BTL

081300230 ซุปครีมไกเขมขน แคมเบลล 305 กรัม กระปอง/TIN

081300235 ผงหมักเนื้อ ตราโบวแดง ซอง/PKT

081300240 กะป ตราชั่ง 575 กรัม กระปุก/TIN

081300241 เกลือปรุงทิพย 1 กก.# ถุง/PKT

081300242 เกลือปรุงทิพย 500 กรัม # ถุง/PKT

081300243 เกลือปรุงทิพย ขวด 120 กรัม# ขวด/BTL

081300249 คอฟฟชูการ ตรามิตรผล (1*30 ซอง)# แพ็ค/PKT

081300251 เครื่องตุนยาจีนหมู-ไก ตรายูงทอง 70 กรัม# แพ็ค/PKT

081300252 เครื่องพะโล ตราราชา 5 กรัม# ซอง/PKT

081300253 เครื่องตุนกวยเตี๋ยวนํ้าตก  ตราโบแดง# หอ/PKT

081300254 นํ้าตาลทราย ตรามิตรผล 1 กก.# แพ็ค/PKT

081300257 นํ้าตาลทราย ตรามิตรผล ชนิดซอง (1*50*8 กรัม)# กลอง/PKT

081300263 นํ้าปลา ตราคนแบกกุง 4500 มล.# แกลลอน/GAL

081300264 นํ้าปลา ตราคนแบกกุง 700 มล.# ขวด/BTL

081300265 นํ้าปลา ตราทิพรส 300 มล. (ขวดพลาสติก)# ขวด/BTL

081300267 นํ้าปลา ตราทิพรส 4500 มล.# แกลลอน/GAL



081300271 นํ้ามะนาว ตรารวมรส 700 มล. (ขวดพลาสติก)# ขวด/BTL

081300272 นํ้าสมสายชู 5% ตราคิวพี 3000 ซีซี# แกลลอน/GAL

081300273 นํ้าสมสายชู ตราคิวพี 700 มล.# ขวด/BTL

081300274 นํ้าสมสายชู แอปเปลไซเดอร ตรา BRAGG 473 มล.# ขวด/BTL

081300277 ผงกะหรี่ ตราปนไขว 200 กรัม# ขวด/BTL

081300280 ผงชูรส เจ 500 กรัม# กก./KG

081300281 ผงชูรส ตราอายิโนะโมะโตะ 1 กก.# แพ็ค/PKT

081300283 ผงปาปริกา DURKEE 454 กรัม# ขวด/BTL

081300284 ผงพะโล ตราเปดคู 450 กรัม# กลอง/PKT

081300285 ผงพะโล ตรามือ 500 กรัม# ถุง/PKT

081300286 ผงพะโล ตราโลโบ 65 กรัม# ซอง/PKT

081300287 ผงหมูแดง ตราโลโบ 100 กรัม# ซอง/PKT

081300291 พริกไทยดําปน ตราไรทิพย 100 กรัม/แพ็ค# แพ็ค/PKT

081300297 พริกปน+นํ้าตาล ตราไรทิพย (1*50 ซอง)# แพ็ค/PKT

081300299 พริกปนซอง ตราไรทิพย 1.3 กรัม (100 ซอง) แพ็ค/PKT

081300301 อบเชย ตราไรทิพย 100 กรัม# ถุง/PKT

081300303 อบเชยปน ตรามือ 200 กรัม# ถุง/PKT

081300304 กระเทียมเจียว ตราชางคู 500 กรัม/แพ็ค# แพ็ค/PKT

081300309 เครื่องตมกวยเตี๋ยวนํ้าใส (25 กรัม*10 ซอง) แพ็ค/PKT

081300312 สลัดครีม เบสทฟูดส 220 มล. ขวด/BTL

081300322 รสดี รสไก 425 กรัม ถุง/PKT

081300325 ออริกาโน ตรามือ 100 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081300351 ตั้งฉาย ตราลูกทอ 300 กรัม# กระปุก/TIN

081300352 ตั้งฉาย ตราลูกทอ 450 กรัม# แพ็ค/PKT

081300373 ผงขมิ้น 500 กรัม# แพ็ค/PKT

081300375 ผงปาปริกา ตรามือ 350 กรัม# ขวด/BTL

081300377 พริกไทยขาวปน ไรทิพย 50 กรัม# ขวด/BTL

081300390 ใบโรสแมรี่ ตรามือ 140 กรัม# ขวด/BTL

081300401 ออริกาโน ตรามือ 130 กรัม# ขวด/BTL

081300402 ใบไทม ตรามือ 171 กรัม# ขวด/BTL

081300403 เม็ดผักชี ตรามือ 100 กรัม# ถุง/PKT

081300405 ใบโรสแมรี่ DURKEE 28 กรัม# ขวด/BTL

081300407 ออริกาโนปนหยาบ 142 กรัม# กระปุก/TIN

081300408 แคปเปอร ตราฟรากาตา 100 กรัม# ขวด/BTL

081300411 พริกไทยขาวปน ตรามือ 60 กรัม# ขวด/BTL

081300419 เฮอริเทจอัลมอนดสไลด 454 กรัม# แพ็ค/PKT



081300428 แปงขนมปง ตราหงสขาว 1 กก.# ถุง/PKT

081300437 แปงทอดกรอบ ครัววังทิพย 500 กรัม/แพ็ค# แพ็ค/PKT

081300439 แปงแพนเคก ตราอิมพีเรียล 400 กรัม# กลอง/PKT

081300442 แปงเคก ตราพัดโบก 1 ก.ก.# กก./KG

081300444 เกลือปรุงทิพย ขวด 330 กรัม# ขวด/BTL

081300445 กระเทียมผง ตรามือ 50  กรัม# ขวด/BTL

081300449 นํ้าปลา ตราทิพรส 700 มล. (ขวดพลาสติก)# ขวด/BTL

081300450 นํ้าปลา ตราปลาหมึก 4500 มล.# แกลลอน/GAL

081300451 นํ้าปลา ตราหอยหลอด 4500 มล.# แกลลอน/GAL

081300452 นํ้าสมสายชู ตราภูเขาทอง 5 ลิตร# แกลลอน/GAL

081300459 นํ้าปลา ตราคนแบกกุง 200 มล.# ขวด/BTL

081300464 ผงพะโล ตราโบวแดง 5 กรัม# ซอง/PKT

081300465 พริกนํ้าสม ตราไรทิพย (1*50 ซอง)# แพ็ค/PKT

081300479 นํ้าตาลทรายแดงผง ตราวังขนาย 400 กรัม# ถุง/PKT

081300488 ผงกะหรี่ ตรามือ 50 กรัม แพ็ค/PKT

081300490 เกลือปรุงทิพย 5 กก. ถุง/PKT

081300491 นํ้ามะนาว ตรารวมรส 1500 มล. ขวด/BTL

081300501 นํ้าปลาพริก ARO  (1*50*7 กรัม)# แพ็ค/PKT

081300506 นํ้าตาลกรวด มิตรผล 500 กรัม/ถุง ถุง/PKT

081300507 พริกหอม / ชวงเจีย 200 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081300511 เตาเจี้ยว บดละเอียด สูตร1 โมอิมสี ตราเด็กอวน 2 กก. กระปุก/TIN

081300515 นํ้าเชื่อม อิมพีเรียล กลิ่นนํ้าผึ้ง 670 มล. ขวด/BTL

081300519 นํ้าสลัด เพียวฟูดส สูตรไขมันตํ่า โคเลสเตอรอลตํ่า 500 กรัมถุง/PKT

081300520 ผงพะโล ตรารสดีเมนู 60 กรัม ซอง/PKT

081300522 รสดี รสหมู 75 กรัม (1*10 ซอง) แพ็ค/PKT

081300525 พริกไทยขาวเม็ด ตรามือ 100 กรัม แพ็ค/PKT

081300527 มัสตารด ดิจอง MAILLE 215 กรัม ขวด/BTL

081300530 นํ้าตาลออย ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300535 มายองเนส SAVEPAK 1 กก. ถุง/PKT

081300537 นํ้าสลัด งาซีอิ๊วญี่ปุน คิวพี 1 ลิตร ขวด/BTL

081300539 กะทิ ตราอรอยดี UHT 1 ลิตร (1*12 กลอง) ลัง/CTN

081300541 แปงทอดกรอบ UFM 1 กก./ถุง (1*10 ถุง) ลัง/CTN

081300543 นํ้าปรุงรส สําหรับราดผัก ตราสุขุม 1 กก. ถุง/PKT

081300544 นํ้าตาลทรายขาว ลิน 1 กก. ถุง/PKT

081300546 นํ้าตาลทรายแดงเม็ด ตรามิตรผล ชนิดซอง (1*40 ซอง*8 กรัม)แพ็ค/PKT

081300549 นํ้าปลา สูตรลดโซเดียม 40% ตรา GOOD LIFE 500 มล. ขวด/BTL



081300550 นํ้าปลา ตราหอยหลอด 700 มล. ขวด/BTL

081300553 เบกกิ้งโซดา เบสทโอเดอร 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300554 เตาหูยี้ ตราเด็กสมบูรณ 2000 กรัม ขวด/BTL

081300556 หอมแดงปน NGUANSOON ขวด/BTL

081300557 เครื่องเทศตม - ตุน 30 กรัม (1*10 หอ) แพ็ค/PKT

081300558 เตาเจี้ยว ตรายูเอฟซี 850 กรัม (1*3 ขวด) แพ็ค/PKT

081300560 คนอรกอน รสไก 80 กรัม (4 กอน) กลอง/PKT

081300563 นํ้าตาลทราย ARO ชนิดซอง 6 กรัม (1*300 ซอง) แพ็ค/PKT

081300565 นํ้าตาลมะพราว ชนิดฝา ตราขวัญเมือง 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081300572 พริกไทยดําเม็ด ตรามือ 100 กรัม แพ็ค/PKT

081300574 เคเอส 505 สารเสริมคุณภาพในแปงเชื้อยีสตหมัก อิมพีเรียล 1กก.แพ็ค/PKT

081300577 ผงมัสตารดอังกฤษ แม็กกาเร็ต 454 กรัม ถุง/PKT

081300578 เครื่องตุนยาจีน 20 กรัม * 10 หอ แพ็ค/PKT

081300580 นํ้าปลา ตราหอยนางรม 4500 มล.. แกลลอน/GAL

081300582 กะทิ 100% ตราอัมพวา 250 มล. ขวด/BTL

081300583 เครื่องตมเปอย 40 กรัม (1*6 ซอง) แพ็ค/PKT

081300584 ซอสผงสําหรับทํานํ้าเกรวี่ผสมหัวหอม 24 กรัม ตราแม็คคอรมิคแพ็ค/PKT

081300585 กระเทียมเจียว SAVEPAK 500 กรัม ถุง/PKT

081300586 ไวนแดงปรุงอาหาร MONT CLAIR Bin 5 - Cabernet Sauvignon 75CL.ขวด/BTL

081300587 นํ้าปลา ตราเมกกาเชฟ 200 ซีซี ขวด/BTL

081300590 นํ้าปลา ตราเมกกาเชฟ 500 ซีซี ขวด/BTL

081300591 พริกไทยปน ARO 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300592 นํ้าตาลกรวด ตราเพชร 500 กรัม ถุง/PKT

081300597 อบเชยปน ตรามือ 45 กรัม ขวด/BTL

081300598 เม็ดยี่หรา ปน ตรามือ 45 กรัม ขวด/BTL

081300599 เครื่องตมกวยเตี๋ยวหมูนํ้าตก แบบหอผา หอ/PKT

081300600 คนอรกอน รสหมู 80 กรัม (8 กอน) กลอง/PKT

081300602 นํ้าสมสายชูจากแอปเปล ตราไฮนซ 946 มล. ขวด/BTL

081300603 นํ้าสมสายชูหมักแอปเปล ตราคิวพี 700 มล. ขวด/BTL

081300604 นํ้าซุปเขมขน (เมนทซึยุ) ตราอายิโนะโมะโตะ 1000 มล. ขวด/BTL

081300610 เฮเซลนัทบดผสมโกโก NUTELLA 680 กรัม ขวด/BTL

081300611 แปงทอดกรอบ SAVEPAK 1 กก. แพ็ค/PKT

081300612 นํ้าสมสายชูกลั่น 5% ARO 4500 มล. แกลลอน/GAL

081300613 คนอรกอน รสเนื้อ (1*24 กอน*20 กรัม) แพ็ค/PKT

081300614 นํ้าสมสายชู Red Wine Vinegar BERTOLLI 500 มล. ขวด/BTL

081300617 เตาซี่กวางซี 100 กรัม ขวด/BTL



081300619 มัสตารด ดิจอง AMORA 915 กรัม ขวด/BTL

081300621 นํ้าสมสายชูหมัก 4.2% จากขาวหอมมะลิ ตราคิวพี 700 มล.ขวด/BTL

081300623 นํ้าสลัด งาคั่วญี่ปุน คิวพี 1000 มล. ขวด/BTL

081300625 เตาเจี้ยว สูตร 1 ตรางวนเชียง 805 กรัม ขวด/BTL

081300629 ผงกะหรี่ 100 กรัม แพ็ค/PKT

081300631 นํ้าพริกเผาไทยแท สูตรตนตํารับ ตราอรอยดี 900 กรัม กระปอง/TIN

081300632 คนอรกอน รสหมู (1*12 กอน*40 กรัม) แพ็ค/PKT

081300633 ผงทํานํ้าซุปกวยเตี๋ยวนํ้าขน ฟาไทย 75 กรัม ซอง/PKT

081300635 นํ้าเชื่อมโมนิน กลิ่นแอปเปลเขียว 700 มล. ขวด/BTL

081300639 เตาเจี้ยว บด สูตร1 ตรา ARO 2000 กรัม กระปุก/TIN

081300646 นํ้าปลาราปรุงสด สูตรสมตํา ตราแซบไมค 350 มล. ขวด/BTL

081300651 ผงมัสตารด โคลแมน 454 กรัม กระปอง/TIN

081300652 แปงชุบทอดปรุงสําเร็จ รสกระเทียมพริกไทย SAVEPAK 1 กก.แพ็ค/PKT

081300658 นํ้ามะนาวแชแข็ง ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

081300660 ผงปาปริกา ตรามือ 200 กรัม แพ็ค/PKT

081300661 ผงปาปริกาปน ตราแม็คคอรมิค 60 กรัม ขวด/BTL

081300665 มายองเนส เบสทฟูดส 454 / 460 กรัม ขวด/BTL

081300666 นํ้าตาลมะพราว ตรามิตรผล 1 กก. แพ็ค/PKT

081300668 ผงปรุงรส ตมยํา ตรายัมมี่ 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300673 คนอรกอน รสตมยํา (1*6 กอน*72 กรัม) แพ็ค/PKT

081300675 นํ้าสลัดเทาซั่นไอสแลนด คิวพี 210 มล. ขวด/BTL

081300679 นํ้ามะนาว 55% อสร 700 มล. ขวด/BTL

081300681 นํ้าเชื่อมโมนิน กลิ่นวนิลา 700 มล. ขวด/BTL

081300683 แปงบราวนี่มิกซ UFM 1 กก. ถุง/PKT

081300685 หอมเจียว ตราคุณชาย 1000 กรัม ถุง/PKT

081300686 มายองเนส ไฮนซ 460 กรัม ขวด/BTL

081300687 แปงมัฟฟน 1 กก. ถุง/PKT

081300688 รสดี รสไก 1.5 กก. ถุง/PKT

081300689 เมล็ดคาราเวย ยูพีสไปซ 70 กรัม ขวด/BTL

081300690 เมล็ดจูนิเปอร ยูพีสไปซ 40 กรัม ขวด/BTL

081300692 แปงขาวโพด ครัววังทิพย 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081300693 แปงชุบทอดกรอบ ตราอังเคิลบารนส 1 กก. ถุง/PKT

081300698 สลัดครีม สุขุม 680 กรัม ขวด/BTL

081300700 แผนเจลาติน GELITA (20 กรัม * 5 ซอง) แพ็ค/PKT

081300725 นํ้าตาลเทียม (ทนความรอน) ดีเอ็ท (1*100 ซอง/กลอง) กลอง/PKT

081300766 นํ้าเชื่อม อิมพีเรียล กลิ่นเมเปล 940 กรัม ขวด/BTL



081300769 ไขขาวเหลวพาสเจอรไรซ โอวีเอฟ 2 กก. แกลลอน/GAL

081300772 พริกนํ้าสม ตรารวมรส 8 มล. (50 ซอง) แพ็ค/PKT

081300776 ซุปครีมเห็ด แคมเบลล 305 กรัม กระปอง/TIN

081300778 ผงชูรส ตราชฎา 1 กก. กก./KG

081300779 กะป ตราชั่ง 400 กรัม กระปุก/TIN

081300783 พริกไทยดําเม็ด ตราไรทิพย 100 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081300784 ผงขาวหมกไก ตราโลโบ 50 กรัม ซอง/PKT

081300786 ผงวาซาบิ ตราเฮาส (กังหัน) 300 กรัม ถุง/PKT

081300820 นํ้าตาลทราย ตรามิตรผล ชนิดซอง 8 ก.x 400 ซอง แพ็ค/PKT

081300821 อัลมอนดสไลด ARO 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300822 นํ้าพริกเผา ตราแมประนอม 513 กรัม ขวด/BTL

081300826 กะป ตราเรือใบ กระปุก/TIN

081300831 แปงทอดกรอบ ครัววังทิพย 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081300833 นํ้าปลาแท ตราปลาหมึก ฉลากเขียว 700 มล. ขวด/BTL

081300846 พริกปน คาเยน ขวด/BTL

081300847 ผงยี่หรา 200 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081300849 พริกไทยดําเม็ด ARO 500 กรัม ถุง/PKT

081300857 เบกกิ้งโซดา เบสทฟูดส 400 กรัม กลอง/PKT

081300859 ผงกะหรี่ ตรา ARO 500 กรัม ถุง/PKT

081300861 นํ้าสมสายชู อสร. 700 มล. ขวด/BTL

081300863 คนอรกอน รสตมยํา 24 กรัม *24 กอน/กลอง กลอง/PKT

081300869 พริกขี้หนูแหง เด็ดกาน ตราไรทิพย 100 กรัม แพ็ค/PKT

081300871 นมเปรี้ยว ดัชมิลล รสสม 830 CC. ขวด/BTL

081300879 รสดี รสหมู 425 กรัม ถุง/PKT

081300880 เบกกิ้งโซดา แมกกาแรต 300 กรัม แพ็ค/PKT

081300887 ผงขมิ้น ตรามือ ขนาด 50 กรัม แพ็ค/PKT

081300888 วาซาบิผง ARO 300 กรัม ถุง/PKT

081300904 ซอสหอยนางรม ตราลีกุมกี่  510 กรัม ขวด/BTL

081300914 นํ้าตาลไอซิ่ง ตรา ARO 800 กรัม แพ็ค/PKT

081300918 ใบไทม ตรามือ 100 กรัม ถุง/PKT

081300920 พาสเลยแหงปน ตรามือ 50 กรัม แพ็ค/PKT

081300924 สีผสมอาหารตราดาวสีเหลืองไข (1x100) กลอง/PKT

081300926 เนยถั่ว NUTELLA 750 กรัม ขวด/BTL

081300928 รสดี รสไก 850 กรัม แพ็ค/PKT

081300934 นํ้าสมสายชู Balsamic BERIO 250 มล. ขวด/BTL

081300943 ขาวคั่วขาวเหนียว ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT



081300944 ขาวคั่วทรงเครื่อง ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300945 โปยกั๊ก ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300946 พริกขี้หนูปน ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300947 พริกไทยขาวปน ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300948 พริกไทยขาวเม็ด ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300949 พริกไทยดําปน ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300950 พริกไทยดําเม็ด ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300951 ลูกเดือยดิบ ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300952 อบเชยแทง ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300953 ใบเบยลีฟ / ใบกระวาน ตราเอลเอวิยอง 200 กรัม แพ็ค/PKT

081300960 ผงมะนาวปรุงรส คนอร 400 กรัม ถุง/PKT

081300965 ผงโกโก ตราทิวลิป สีเขม (Dark) 440 กรัม แพ็ค/PKT

081300966 เฮอริเทจอัลมอนด เม็ดดิบ 500 กรัม แพ็ค/PKT

081300971 เรียลมายองเนส เบสทฟูดส 1 กก. ถุง/PKT

081300978 ผงปรุงรสลาบ นํ้าตก ตราโลโบ 35 กรัม ซอง/PKT

081300981 นํ้าสมสายชู 5% ตราฉลากทอง 4500 CC แกลลอน/GAL

081300993 ผงสะเตะ ตราโลโบ 100 กรัม/ซอง ซอง/PKT

081300996 นํ้าซุปไก สูตรเขมขม เบทาโกร 100 กรัม ซอง/PKT

081301000 ผงซุป ฟาไทย รสเห็ดหอม สูตรเจ 850 กรัม แพ็ค/PKT

081301003 ไขแดงเหลวพาสเจอรไรซ CP 2 กก. แกลลอน/GAL

081301005 ผงหมักไก ตราโลโบ 100 กรัม ซอง/PKT

081301006 มายองเนส คิวพี 1 กก. ถุง/PKT

081301009 ผงทําแหนม ตราโลโบ 70 กรัม. ซอง/PKT

081301010 กะทิ 100% ตราอัมพวา 1000 มล. ขวด/BTL

081301011 นํ้าตาลไอซิ่ง ตราลิน 900 กรัม แพ็ค/PKT

081301012 ไขขาวเหลว CP 2000 มล. แกลลอน/GAL

081301013 นํ้าพริกเผา ตราฉั่วฮะเส็ง 450 มล. กระปอง/TIN

081301019 วาซาบิสด (วาซาบิโอ) 2.5 กรัม* 50 ซอง แพ็ค/PKT

081301021 ผงซุป ฟาไทย รสไก 850 กรัม ถุง/PKT

081301022 นํ้าเชื่อม เมเปล อิมพีเรียล 700 กรัม ขวด/BTL

081301024 กะป ตราชั่ง 90 กรัม กระปุก/TIN

081301026 นํ้าตาลทราย ตรามิตรผล ชนิดซอง 6 กรัม*400 ซอง แพ็ค/PKT

081301030 อิคคิวซังมิโซะซุปเตาเจี้ยว 1 กก. ถุง/PKT

081301032 ผงขมิ้น ตรามือ 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301035 สีผสมอาหาร สีเหลืองไข ซอง/PKT

081301037 ผงปรุงรส รสเห็ดหอม ฟาไทย 75 กรัม ซอง/PKT



081301038 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค โลวชูกา (125 มล.*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081301040 นํ้าสลัด ซีซาร คิวพี 1 ลิตร ขวด/BTL

081301041 ผงซุป ฟาไทย รสไก 450 / 425 กรัม*1 ถุง/PKT

081301042 เตาหูยี้ ตราอวงโหว 2.8 กก. กระปุก/TIN

081301043 นํ้าตาลเบเกอรี่ ตราลิน 1 กก. ถุง/PKT

081301045 ผงฟู ตราแม็กกาแรต300 กรัม แพ็ค/PKT

081301046 เตาเจี้ยวแดซัง (เดนจัง) 1 กก. กลอง/PKT

081301048 นํ้าพริกเผา สูตรตนตํารับ อรอยดี 260 กรัม ขวด/BTL

081301050 ซุปครีมไก แอนนา กลอง/PKT

081301051 พริกแกงเขียวหวาน ARO 250 กรัม แพ็ค/PKT

081301053 กระเทียมปน ตรามือ 200 กรัม. ถุง/PKT

081301056 แปงแพนเคก ตราอิมพีเรียล 1000 กรัม. แพ็ค/PKT

081301057 เนยถั่วบดละเอียด จิฟ 454 กรัม ขวด/BTL

081301059 นํ้าปลาแท ตราชั่ง 700 มล. ขวด/BTL

081301060 ผงรสไก สูตรไมใสผงชูรส ตราคนอร 800 กรัม ถุง/PKT

081301062 คนอรกอน รสหมู 80 กรัม (1*6 กลอง * 6 กอน) กลอง/PKT

081301063 มายองเนส ตรา ARO 1000 กรัม ถุง/PKT

081301064 นํ้าเชื่อมรสนํ้าผึ้ง ARO (1 กก.*12 ถุง) ลัง/CTN

081301065 ผงทํานํ้าซุปกวยเตี๋ยวนํ้าใส ฟาไทย 75 กรัม ซอง/PKT

081301072 ออริกาโน 50 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081301073 ขิงปน McCormick 1.5 ออนซ ขวด/BTL

081301074 นํ้าสมสายชูหมักจากขาวหอมมะลิ 4.5% ตรา ARO 1 ลิตร ขวด/BTL

081301075 ลูกผักชี ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301078 นํ้าจิ้มบวย ฉั่วฮะเส็ง 3600 กรัม แกลลอน/GAL

081301079 นํ้าปลา ตราเมกกาเชฟ 700 มล. ขวด/BTL

081301082 ไวนขาวปรุงอาหาร MONT CLAIR WHITE 3 ลิตร กลอง/PKT

081301083 ไวนแดงปรุงอาหาร MONT CLAIR RED 3 ลิตร กลอง/PKT

081301084 ผงปรุงรสนํ้าราดหมูแดง 50 กรัม ซอง/PKT

081301085 นํ้าเชื่อม มิตรผล 850 มล. ถุง/PKT

081301086 ผงโอเลี้ยง สูตร 2 ตรางูเหา (ถุงสีนํ้าเงิน) 350 กรัม แพ็ค/PKT

081301087 นํ้าเชื่อมโมนิน กลิ่นคาราเมล 700 มล. ขวด/BTL

081301094 กระเทียมเจียว ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301096 มายองเนสสําหรับจิ้มเฟรนซฟรายส รสชีส เพียวฟูดส 1000 กรัมถุง/PKT

081301097 เครื่องปรุงอบหมอดิน โลโบ 60 กรัม ซอง/PKT

081301102 ซอสหอยนางรม ตราลีกุมกี่ แพนดา 2200 กรัม กระปอง/TIN

081301103 ตั้งฉาย ตราหงสคู 350 กรัม กระปุก/TIN



081301105 สีผสมอาหาร สีเขียว (ซอง) ซอง/PKT

081301106 สีผสมอาหาร สีแดง (ซอง) ซอง/PKT

081301107 สีผสมอาหาร สีฟาสด (ซอง) ซอง/PKT

081301109 สีผสมอาหาร สีมวง (ซอง) ซอง/PKT

081301110 นํ้าตาลทรายธรรมชาติ ชนิดซองยาว ลิน (1*6 กรัม*50 ซอง)แพ็ค/PKT

081301111 นํ้าเชื่อม ลิน กลิ่นคาราเมล 300 มล. ขวด/BTL

081301112 เฮอริเทจ วอลนัท 454 กรัม แพ็ค/PKT

081301113 ผงเนื้อนุม โชตธนโชติ 150 กรัม ซอง/PKT

081301115 เครื่องเทศMcCormick ( Cajun) 1.5 ออนซ ขวด/BTL

081301117 นํ้ามะนาว 40 % ขวด/BTL

081301118 นํ้าปลา ตราทิพรส 1500  มล. ขวด/BTL

081301120 นํ้าตาลกรวด ตราไรทิพย 500 กรัม ถุง/PKT

081301122 พริกปน ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081301123 นํ้าปลาแท ตราหอยเปาฮื้อ 300 มล. ขวด/BTL

081301125 แปงมันฮองกง แมกกาแรต 200 กรัม แพ็ค/PKT

081301126 นํ้าตาลทรายแดงผง ตราไรทิพย 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301131 ใบมาโจรัม UNITED 13 กรัม ขวด/BTL

081301132 กะทิ ชาวเกาะ UHT 500 มล. กลอง/PKT

081301134 ผงชูรส ตราราชาชูรส 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301145 นํ้าพริกลาบ ตราแมจันนวล 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301146 นํ้าปลาพริก ตราปลาไสตัน (1*50 ซอง) แพ็ค/PKT

081301147 ขาวคั่วปน ตรามือ 70 กรัม ขวด/BTL

081301148 อบเชยปน แม็กกาเร็ต 65 กรัม ขวด/BTL

081301149 กลิ่นวนิลา แม็คคอรมิค 473 มล. ขวด/BTL

081301151 นํ้าสมสายชู White Wine Vinegar BERTOLLI 500 มล. ขวด/BTL

081301155 รสดี ซุปกอนรสหมู 1*4 กอน กลอง/PKT

081301159 นํ้าปลาราปรุงรส ตราตํามั่ว 500 มล. ขวด/BTL

081301161 มายองเนส สวีทเบเกอรรี่ เบสทฟูดส 910 กรัม ถุง/PKT

081301163 กะทิ ชาวเกาะ อบควันเทียน 250 มล. กลอง/PKT

081301165 รสดี รสหมู 1.5 กก. ถุง/PKT

081301169 นํ้าตาลทราย ตรามิตรผล 25 กก. กระสอบ/SACK

081301170 ซุปมันฝรั่งและเห็ดชนิดเขมขน 305 กรัม กระปอง/TIN

081301172 คนอร อรอยชัวร ผงปรุงรสไก 800 กรัม แพ็ค/PKT

081301173 นํ้าตาลไอซิ่ง ตรามิตรผล 900 กรัม แพ็ค/PKT

081301174 คนอร อรอยชัวร ผงปรุงรสหมู 800 กรัม แพ็ค/PKT

081301177 ผงปรุงรส รสชีส ตราโดนัท 500 กรัม แพ็ค/PKT



081301178 แปงทอดกรอบ UFM 1 กก. ถุง/PKT

081301179 ไวนขาวปรุงอาหาร MONT CLAIR 75CL. ขวด/BTL

081301180 นํ้าปลา ตราทิพรส 700 มล. (ขวดพลาสติกสีชมพู) (1*12 ขวด)ลัง/CTN

081301183 ผงกรอบ ซอง/PKT

081301184 ลูกผักชี ตราไรทิพย 100 กรัม แพ็ค/PKT

081301185 นํ้าปลา ตราปลาหมึก 4500 มล. (ฉลากเหลือง) แกลลอน/GAL

081301186 ผงชูรส ตราราชาชูรส 3 กก. แพ็ค/PKT

081301188 ผงปรุงรส รสหมู ฟาไทย 850 กรัม ถุง/PKT

081301202 กระเทียมเจียว ตราเจตวง 500 กรัม ถุง/PKT

081301211 นํ้าสลัด แมละเมียด 1000 กรัม ถุง/PKT

081301212 นํ้าสลัด แมละเมียด 420 กรัม ถุง/PKT

081301215 ชุดสมุนไพรจีน / ชุดเครื่องยาจีน 55 กรัม แพ็ค/PKT

081301221 เกลือ ตราเกลือทิพย 220 กรัม (1*12 ถุง) แพ็ค/PKT

081301223 ผงชูรส ตราอายิโนะโมะโตะ 3 กก. แพ็ค/PKT

081301224 หอมเจียว ARO 400 กรัม แพ็ค/PKT

081301229 นํ้าสลัด งาคั่วญี่ปุน คิวพี 210 กรัม ขวด/BTL

081301233 วาซาบิสดบด แบบหลอด ตราวาซาบิโอ 43 กรัม หลอด/PCS

081301240 พริกแกงแดง เจ 300 กรัม แพ็ค/PKT

081301242 นํ้าเชื่อม ลิน กลิ่นวานิลา 300 มล. ขวด/BTL

081301244 ครีมออฟทารทาร ตราแม็กกาแรต 200 กรัม แพ็ค/PKT

081301247 อบเชยแทง 60 กรัม แพ็ค/PKT

081301248 ออริกาโนปน เอลเอวิยอง 200 กรัม ถุง/PKT

081301252 เม็ดเกากี้ ARO 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301257 พริกไทยขาวปน ตรามือ 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301261 นํ้าสลัด งาซีอิ๊วญี่ปุน คิวพี 210 กรัม ขวด/BTL

081301266 นํ้าสลัด ซีซาร คิวพี 210 กรัม ขวด/BTL

081301269 นํ้าตาลทรายแดงผง ตรามิตรผล 500 กรัม แพ็ค/PKT

081301271 ผงพะโล ตรามือ 40 กรัม ขวด/BTL

081301272 เตาเจี้ยวญี่ปุน ดาช ิอิริ โอกาซัง 1 กก. ถุง/PKT

081301274 นํ้าพริกเผา สูตรตมยํา ตราแมประนอม 900 กรัม. กระปอง/TIN

081301275 กะทิ อบควันเทียน ตราอรอยดี 250 มล. (6 กลอง) แพ็ค/PKT

081301285 ผงชูรส ตราอายิโนะโมะโตะพลัส 840 กรัม ถุง/PKT

081301286 นํ้าสมสายชูกลั่น 5% ARO 10 ลิตร แกลลอน/GAL

081301287 เตาเจี้ยว บดอยางดี โมอิมสี ตราเด็กสมบูรณ 2 กก. แกลลอน/GAL

081301290 นํ้าสลัด ซีซาร ARO 500 กรัม ถุง/PKT

081301294 นํ้าปลาผสม SAVEPAK 700 มล. (3 ขวด) แพ็ค/PKT



081301295 ผงชูรส ARO 3000 กรัม ถุง/PKT

081301300 ใบโรสแมรี่ ตรามือ 100 กรัม แพ็ค/PKT

081301304 ผงชูรส ตราอายิโนะโมะโตะพลัส 450 กรัม ถุง/PKT

081301321 พริกปนแดง 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081301326 นํ้าพริกแกงเขียวหวาน โลโบ 50 กรัม ซอง/PKT

081301329 กะทิ ชาวเกาะ UHT 150 มล. (6 กลอง) แพ็ค/PKT

081301331 นํ้าตาลทรายขาว ลิน 1 กก. (5 ถุง) แพ็ค/PKT

081301332 มายองเนส คิวพี (สูตรไมมีนํ้าตาล) 1 กก. ถุง/PKT

081301333 นํ้าสมสายชู อสร. 700 มล. (3 ขวด) แพ็ค/PKT

081301336 นํ้าพริกแกงสม โลโบ 50 กรัม ซอง/PKT

081301349 นํ้ามะนาว 100% แชแข็ง ตรา SPF 1000 กรัม (ม ีVAT) ถุง/PKT

081400004 กาแฟ มอคโคนา ทรีโอ เอสเปรสโซ 18 กรัม*100 ซอง แพ็ค/PKT

081400023 ขิงผง ตราแมแจง ชนิดซอง (216 กรัม*4 ซอง) แพ็ค/PKT

081400026 ครีมเทียม คอฟฟเมต 450 กรัม กลอง/PKT

081400045 ชาลิปตัน ซอง (1*100 SACHETS) กลอง/PKT

081400050 โซดา ตราชาง วันเวย 325 มล. ขวด/BTL

081400051 นมโชคชัย UHT รสจืด 1*4*200 มล. แพ็ค/PKT

081400055 นมถั่วเหลือง ดีนา ผสมงาดํา แคลเซี่ยมสูง 180 มล. กลอง/PKT

081400057 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค UHT รสหวาน 250 มล. กลอง/PKT

081400058 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค UHT สูตรเจ 250 มล. กลอง/PKT

081400098 นมโฟรโมสต UHT รสพรองมันเนย 1 ลิตร กลอง/PKT

081400099 นมโฟรโมสต UHT รสจืด 1 ลิตร กลอง/PKT

081400101 นมถั่วเหลือง วีซอย สูตรไมมีนํ้าตาล 230 มล. (กลองสีฟา) กลอง/PKT

081400105 นมสด โฟรโมสต พาสเจอรไรซ รสจืด 946 มล. กลอง/PKT

081400106 นมสด เมจิ รสพรองมันเนย 830 มล. ขวด/BTL

081400107 นมสด เมจิ รสจืด 2000 มล. แกลลอน/GAL

081400108 นมสด เมจิ รสจืด 830 มล. ขวด/BTL

081400109 นมสด แมกโนเลีย รสจืด 5000 มล. แกลลอน/GAL

081400120 นํ้าแครอทผสมผลไมรวม100% ตราทิปโก 200 มล. กลอง/PKT

081400123 กาแฟ มอคโคนา รอยัลโกลด 200 กรัม ขวด/BTL

081400134 นํ้าผักผลไมรวม 100% ตรายูนิฟ 1 ลิตร กลอง/PKT

081400136 ดีนา นํ้านมขาวโพด 180 มล. (1*4) แพ็ค/PKT

081400138 นํ้าฝรั่ง 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400145 นํ้าสม ชนิดเขมขน ตราซันควิก 840 มล. ขวด/BTL

081400148 นํ้าสมเขียวหวาน 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400149 นํ้าสมเขียวหวาน 100% ตราทิปโก 200 มล. กลอง/PKT



081400156 นํ้าสับปะรด 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400157 นํ้าสับปะรด 100% ตรามาลี 1 ลิตร กลอง/PKT

081400161 นํ้าหวานเฮลบลูบอย เขียว 710 ซีซี ขวด/BTL

081400162 นํ้าหวานเฮลบลูบอย แดง 710 ซีซี ขวด/BTL

081400166 นํ้าองุนแดง 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400168 นํ้าแอปเปล 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400169 นํ้าแอปเปล 100% ตราทิปโก 200 มล. กลอง/PKT

081400170 นํ้าแอปเปลแดง 100% ตรามาลี 1 ลิตร กลอง/PKT

081400177 เนสกาแฟ เรดคัพ ชนิดเติม 450 กรัม ถุง/PKT

081400192 ใบชาจีน ตราสามมา 100 กรัม กลอง/PKT

081400199 มะตูมผง ตราแมแจง ชนิดซอง (216 กรัม*4 ซอง) แพ็ค/PKT

081400212 โยเกิรต ดัชชี ่รสธรรมชาติ 135 กรัม ถวย/CUP

081400218 โยเกิรต ดัชชี ่รสสตรอเบอรรี่ 135 กรัม ถวย/CUP

081400226 สไปรทกระปอง 325 มล. กระปอง/TIN

081400246 ไมโล ซอง (12 กรัม*48 ซอง) แพ็ค/PKT

081400248 ผงเตาฮวย กลิ่นมะลิ ตราโลโบ 130 กรัม ซอง/PKT

081400252 นมสด เมจิ รสพรองมันเนย 2000 มล. แกลลอน/GAL

081400253 ชาเขียวญี่ปุน เรนองที 1*2*30 ซอง แพ็ค/PKT

081400262 นํ้าทับทิม 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400268 อิชิตัน เย็นเย็น รสจับเลี้ยง 250 มล. (1*12 กลอง) แพ็ค/PKT

081400318 นํ้าลิ้นจี่ 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400319 นํ้ามะมวง 100% ตราทิปโก Squeeze 1 ลิตร กลอง/PKT

081400320 นํ้ามะเขือเทศ 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400323 นํ้าสมวาเลนเซีย 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400324 นํ้าสมสีทอง 100% ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400333 เนสกาแฟ สติ๊ก (1*200*2 กรัม) แพ็ค/PKT

081400342 ครีมเทียม คอฟฟเมต 900 กรัม กลอง/PKT

081400346 นํ้าสมเขียวหวาน 100% ตรามาลี 1 ลิตร กลอง/PKT

081400355 ชาเอิรลเกรย TWININGS กลองสีแดง (1*25 ซอง) กลอง/PKT

081400356 ชาลิปตัน ซอง (1*50 SACHETS) กลอง/PKT

081400357 เนสกาแฟ เรดคัพ ขวด 200 กรัม ขวด/BTL

081400361 โอวัลติน ชนิดเติม 300 กรัม ถุง/PKT

081400366 ชาเอิรลเกรย TWININGS กลองสีเหลือง (1*25 ซอง) กลอง/PKT

081400367 ชาเอิรลเกรย TWININGS กลองสีเขียว (1*25 ซอง) กลอง/PKT

081400379 นํ้าฝรั่ง 100% ตรามาลี 1 ลิตร กลอง/PKT

081400384 นมสด โฟรโมสต พาสเจอรไรซ รสจืด 2000 มล. แกลลอน/GAL



081400389 นมโฟรโมสต โอเมกา รสจืด 110 มล. กลอง/PKT

081400399 นํ้าแครนเบอรรี่ ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400400 ชาอูหลง ตราระมิงค (1*25 ซอง) กลอง/PKT

081400403 นมโฟรโมสต โอเมกา รสจืด 180 มล. กลอง/PKT

081400407 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค แชมป รสหวาน 180 มล. กลอง/PKT

081400417 โคก 1.25 ลิตร ขวด/BTL

081400418 สไปรท 1.25 ลิตร ขวด/BTL

081400419 แฟนตา นํ้าแดง 1.25 ลิตร ขวด/BTL

081400420 แฟนตา นํ้าสม 1.25 ลิตร ขวด/BTL

081400427 แฟนตา นํ้าเขียว 1.25  ลิตร ขวด/BTL

081400435 นมสด เมจิ รสจืด 5000 มล. แกลลอน/GAL

081400438 ผงเตาฮวย กลิ่นอัลมอนด ตราโลโบ 130 กรัม ซอง/PKT

081400457 ชาจัสมิน กรีนที TWININGS กลอง/PKT

081400458 นํ้าสับปะรด 100% ตราทิปโก 200 มล. กลอง/PKT

081400460 ขิงผง ตราจินเจน สูตรไมมีนํ้าตาล แบบซอง กลอง/PKT

081400461 นํ้าหวานเฮลบลูบอย กลิ่นองุน 710 ซีซี ขวด/BTL

081400470 นํ้าสม 25% ตรากรีนเมท 1 ลิตร ขวด/BTL

081400480 ขิงผง ตราจินเจน สูตร 3 (รสยอดนิยม) (18 กรัม*16 ซอง) กลอง/PKT

081400487 นมดีมอลต ไฮเท็นมอลตสกัด รสช็อคโกแลต UHT 180 มล.กลอง/PKT

081400510 โอวัลติน ชนิดเติม 1000 กรัม ถุง/PKT

081400522 นมโฟรโมสต UHT รสพรองมันเนย 180 มล. (กลอง) กลอง/PKT

081400536 นํ้ามะขามเขมขน 100% คนอร 1 กก./ถุง ถุง/PKT

081400544 ผงชา ตรามือ 400 กรัม/ถุง ถุง/PKT

081400548 นมโฟรโมสต UHT รสสตรอเบอรรี่ 225 มล. กลอง/PKT

081400549 ชาเขียวผงปรุงสําเร็จ ตรามือ 200 กรัม ถุง/PKT

081400577 นํ้าดื่ม ตราชาง 600 มล.*12 ขวด แพ็ค/PKT

081400600 ผงโกโก DUTCH 400 กรัม กระปอง/TIN

081400626 นํ้าลิ้นจี่ สควอช ตราควีน ขวด/BTL

081400644 นํ้าทับทิม JUMBO-A ขวด/BTL

081400648 กาแฟตรามือ 400 กรัม แพ็ค/PKT

081400656 เนสกาแฟ 3 IN 1 ริช (สีแดง) (19.4 กรัม*27 ซอง) แพ็ค/PKT

081400659 ชาผงปรุงสําเร็จ ตรามือ 400 กรัม ถุง/PKT

081400666 ชา ตรามือ เอ็กซตรา โกลด 450 กรัม กระปอง/TIN

081400671 นมโชคชัย รสจืด 800 มล. (สีนํ้าเงิน) ขวด/BTL

081400677 ช็อกโกแลตเรนโบว คละสี 1 ก.ก./ถุง ถุง/PKT

081400687 นํ้ากีวี+นํ้าองุนขาว ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT



081400707 นมถั่วเหลือง ดีนา สูตรจมูกขาว 110 มล.*4 กลอง แพ็ค/PKT

081400733 ไมโล ชนิดผงแบบถุง 1000 กรัม ถุง/PKT

081400745 นํ้าสม ชนิดเขมขน ตราซันควิก 330 มล. ขวด/BTL

081400748 โอวัลติน 750 กรัม ถุง/PKT

081400751 โซดา ตราสิงห วันเวย 325 มล. ขวด/BTL

081400763 นมเปรี้ยว ไอวี่ รสบลูเบอรรี่ 180 มล. กลอง/PKT

081400771 นํ้าแอปเปลผสมองุน ตราทิปโก 1 ลิตร กลอง/PKT

081400775 นมถั่วเหลือง แลคตาซอย ไฮแคลเซียม 125 มล. (1*6 กลอง)แพ็ค/PKT

081400778 นํ้าแครนเบอรรี่ OCEAN SPRAY 946 มล. ขวด/BTL

081400795 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค แชมป รสช็อคโกแลต (110 มล.*4 กลอง)แพ็ค/PKT

081400796 นํ้านมขาวโพด มาลี ไอคอรน ไมมีนํ้าตาล 180 มล. (1*3) แพ็ค/PKT

081400802 โอวัลติน สูตรนํ้าตาลนอย 180 มล. (1*4 กลอง) แพ็ค/PKT

081400804 ไมโล 600 กรัม แพ็ค/PKT

081400808 นํ้านมขาวยาคู ตราวี-ฟต สูตรไมมีนํ้าตาล 200 มล. (1*6 กลอง)แพ็ค/PKT

081400811 นํ้าค็อกเทล รสลิ้นจี่ ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081400812 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค โลวชูกากลองสีเขียว(250มล.*6กลอง)แพ็ค/PKT

081400815 นํ้าค็อกเทล รสแอปเปล ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081400817 นํ้าเสาวรส ตราดอยคํา ไมมีเมล็ด 1000 มล. กลอง/PKT

081400821 นํ้ามะมวง 98% ตราดอยคํา 1000 มล. กลอง/PKT

081400823 นมถั่วเหลือง ดีนา ผสมงาดํา2เทา นํ้าตาลนอย 180มล.(1*3กลอง)แพ็ค/PKT

081400824 นมถั่วเหลือง ดีนา ผสมงาดํา2เทา นํ้าตาลนอย 180มล.(1*48กลอง)ลัง/CTN

081400825 นมถั่วเหลือง ดีนา สูตรจมูกขาวญี่ปุน 180 มล.*4 กลอง แพ็ค/PKT

081400826 นํ้าสตรอเบอรรี่ ดอยคํา 1 ลิตร กลอง/PKT

081400829 นํ้าค็อกเทล รสมะนาว ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081400830 นํ้าค็อกเทล รสกีวี ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081400831 นมถั่วเหลือง ไวตามิลล งาดํา 180 มล. (1x4) แพ็ค/PKT

081400838 นมโชคชัย รสจืด 400 มล. (สีนํ้าเงิน) ขวด/BTL

081400839 นมถั่วเหลือง แลคตาซอย รสหวาน 200 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081400840 เนสวิตา สูตรนํ้าตาลนอยกวา (25 กรัม*14 ซอง) แพ็ค/PKT

081400841 นํ้าค็อกเทล รสมะมวง ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081400842 นํ้าค็อกเทล รสสับปะรด ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081400848 นํ้าค็อกเทล รสเสาวรส ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081400849 เครื่องดื่มกระทิงแดง 150 มล. (1*10 ขวด) แพ็ค/PKT

081400851 นํ้าค็อกเทล รสแตงโม ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081400852 นํ้ามะเขือเทศ ดอยคํา 200 มล. (1*4 กลอง) แพ็ค/PKT

081400853 โคก 1.5 ลิตร ขวด/BTL



081400854 สไปรท 1.5 ลิตร ขวด/BTL

081400855 นํ้าดื่ม คริสตัล (600 มล. * 12 ขวด) แพ็ค/PKT

081400861 โออิชิกรีนที รสตนตํารับ (380 มล. * 24 ขวด) แพ็ค/PKT

081400863 นํ้าสม ผสมเนื้อสม มินิทเมดพัลพี (290 มล. * 12 ขวด) แพ็ค/PKT

081400864 นํ้าหวานเขมขน ตราเชฟไอซ กลิ่นบลูฮาวาย 730 มล. ขวด/BTL

081400865 ชา ตรามือ เอ็กซตรา โกลด 400 กรัม ถุง/PKT

081400866 เขาชอง กาแฟ 3 IN 1 เอสเปรสโซ (18 กรัม*25 ซอง) แพ็ค/PKT

081400869 นํ้ามะเขือเทศ ดอยคํา 1000 มล. กลอง/PKT

081400870 เปปซี่ 1.45 ลิตร ขวด/BTL

081400872 เบียรไฮเนเกน เล็ก 320 / 325 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081400874 นํ้าทับทิม+ผลไมรวม 100% ตรามาลี 200 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081400875 นํ้าองุนแดง 100% ตรามาลี 200 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081400876 นํ้าสมเขียวหวาน 100% ตรามาลี 200 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081400877 เบียร ลีโอ ขวดเล็ก 320 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081400878 เบียร สิงห ขวดเล็ก 320 / 330 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081400880 ชานมบารเลย บับเบิล ยูนิฟ 230 กรัม (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081400881 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค ออริจินัล (250 มล.*36 กลอง) ลัง/CTN

081400882 นํ้าสมแมนดาริน ชนิดเขมขน ตราซันควิก 840 มล. ขวด/BTL

081400885 นมโฟรโมสต รสช็อกโกแลต 180 มล. (1*4 กลอง) แพ็ค/PKT

081400886 โอวัลติน UHT สมารท 180 มล. (1*4 กลอง) แพ็ค/PKT

081400887 นํ้าแร ออรา 500 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081400889 นํ้ากีวี 40% ตราทิปโก 200 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081400890 นํ้าสม 40% ตราทิปโก 200 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081400891 โยเกิรต เมจิ รสพรองมันเนย 500 กรัม กระปุก/TIN

081400892 นมเปรี้ยว บีทาเกน รสพรองมันเนย 830 ซีซี ขวด/BTL

081400894 แฟนตา นํ้าแดง 325 มล. * 24 กระปอง แพ็ค/PKT

081400895 แฟนตา นํ้าสม 325 มล. * 24 กระปอง แพ็ค/PKT

081400896 สไปรท 325 มล. * 24 กระปอง แพ็ค/PKT

081400897 โยเกิรต ดัชชี ่2 ลิตร ขวด/BTL

081400898 นํ้าดื่ม ตราเนสทเล เพียวไลฟ 600 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081400899 นํ้าแร เปอริเอ 330 มล. ขวด/BTL

081400900 นํ้าแร เปอริเอ 750 มล. ขวด/BTL

081400902 โยเกิรต ดัชชี่ลูนนี่ รสสตรอเบอรรี่ 80 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081400903 โยเกิรต ดัชชี่ลูนนี่ คละรส 80 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081400904 ริชเชส ครีมโยเกิรต ดัชชี ่รสธรรมชาติ 5 กก. กระปุก/TIN

081400905 เนสกาแฟ เรดคัพ 380 / 420 กรัม กลอง/PKT



081400908 โยเกิรต เมจิ รสธรรมชาติ 90 กรัม * 4 ถวย แพ็ค/PKT

081400910 เบียร ฮูการเดน ขวดเล็ก 330 มล. ขวด/BTL

081400912 นํ้าแอปเปลเขียว+องุน 100% ตรามาลี 1000 มล. (1*3 กลอง)แพ็ค/PKT

081400913 โยเกิรต ดัชชี่ลูนนี่ วุนมะพราว 80 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081400915 นมสเตอริไลส ตราหมี 140 มล. (1*12 กระปอง) แพ็ค/PKT

081400917 ไมโล UHT รสช็อคโกแลตมอลต 180 มล. (1*4 กลอง) แพ็ค/PKT

081400920 เขาชอง กาแฟ 3 IN 1 คอฟฟมิกซ (20 ซอง) แพ็ค/PKT

081400921 ชาสมุนไพรจับเลี้ยง ตราเย็นเย็น 400 มล. (1*6 ขวด) แพ็ค/PKT

081400923 นํ้าลิ้นจี่ 100% ดอยคํา 1000 มล. กลอง/PKT

081400930 นมเปรี้ยว บีทาเกน 85 มล. ขวด/BTL

081400931 กาแฟ (โอเลี้ยง) สําเร็จรูป ตราโคฟ 720 มล. ขวด/BTL

081400932 เบียร ชาง ขวดเล็ก 330 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081400933 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค โลวชูกา (250 มล.*36 กลอง) ลัง/CTN

081400934 นํ้าแร มองตเฟลอ 330 มล. (1*24 ขวด) แพ็ค/PKT

081400939 นมผงกลิ่นวานิลลา คารเนชั่น ทรีพลัส 550 กรัม ถุง/PKT

081400940 นํ้าแร ออรา 330 มล. (1*15 ขวด) แพ็ค/PKT

081400941 นมถั่วเหลือง โฮมซอย สูตรดั้งเดิม 1 ลิตร กลอง/PKT

081400942 นํ้ามะเขือเทศ 100% ตรา UFC 240 มล. กระปอง/TIN

081400943 นมถั่วเหลือง แลคตาซอย สูตรเจ 300 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081400944 นมเปรี้ยว บีทาเกนไลท นํ้าตาล2% 700 มล. ขวด/BTL

081400945 นํ้ารูบี้เกรฟฟรุต ตรา CERES 1 ลิตร กลอง/PKT

081400946 นํ้าเสาวรส 50% ตราดอยคํา 1 ลิตร กลอง/PKT

081400947 โยเกิรต ดัชชี่ไบโอ รสสตรอเบอรรี่ 105 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081400948 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค สูตรกลมกลอม 125 มล. (1*6 กลอง)แพ็ค/PKT

081400950 เนสกาแฟ โกลด 180 / 200 กรัม ขวด/BTL

081400951 เพียวริคุ ชาขาว รสผลไมรวมมิกซเบอรรี่12% 350 มล. (1*6 ขวด)แพ็ค/PKT

081400952 นมถั่วเหลือง ดีนา สูตรจมูกขาวญี่ปุน 180 มล.*48 กลอง ลัง/CTN

081400954 ชาเขียวผสมจมูกขาวญี่ปุน ตราอิชิตันกรีนที 300 มล.(1*4กลอง)แพ็ค/PKT

081400956 โยเกิรต ดัชชี ่ไขมัน 0% รสธรรมชาติ 135 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081400959 นํ้าสมสายนํ้าผึ้ง 100% ตราทิปโก 1000 มล. กลอง/PKT

081400960 นํ้าสมโชกุน ตราทิปโก 1000 มล. กลอง/PKT

081400964 นมผง ตราแดรี่ฟารม 1 กก. แพ็ค/PKT

081400969 โอวัลติน 3 IN 1 (33 / 31 กรัม * 48 ซอง) แพ็ค/PKT

081400971 นํ้าแครนเบอรรี่ ตราแลงเจอรส 946 มล. ขวด/BTL

081400972 โคก 2 ลิตร (6 ขวด) แพ็ค/PKT

081400975 ผงชาเขียวมัจฉะ ตรามือ 100 กรัม แพ็ค/PKT



081400978 นมโฟรโมสต UHT รสช็อคโกแลต 225 มล. (36 กลอง/ลัง) ลัง/CTN

081400979 นมโฟรโมสต UHT รสจืด 225 มล. (36 กลอง/ลัง) ลัง/CTN

081400980 ผงโกโก DUTCH ชนิดเติม 500 กรัม ถุง/PKT

081400983 นมไทย-เดนมารค UHT รสจืด 125 มล. (1*8แพ็ค*6กลอง) ลัง/CTN

081400985 ไมโล UHT 180 มล.* 48 กลอง ลัง/CTN

081400986 นํ้าเสาวรส มีเมล็ด แชแข็ง ARO 1 กก. (ม ีVAT) แพ็ค/PKT

081400988 โคก ขวดพลาสติก 450 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081400989 สไปรท ขวดพลาสติก 450 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081400990 แฟนตา นํ้าสม ขวดพลาสติก 450 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081400991 แฟนตา นํ้าเขียว ขวดพลาสติก 450 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081400993 นํ้ามะมวงนํ้าดอกไม แชแข็ง 1 กก. (ม ีVAT) แพ็ค/PKT

081400995 กาแฟ เบอรดี้ 3 IN 1 เอสเปรสโซ (14.8 กรัม*60 ซอง) แพ็ค/PKT

081400996 นํ้าหวาน กลิ่นทับทิม JUMBO-A 720 มล. ขวด/BTL

081400999 เนสกาแฟ Blend&Brew เอสเปรสโซ (15.8 / 17.5 กรัม*27 ซอง)แพ็ค/PKT

081401000 นํ้าดื่ม ตรานํ้าทิพย 1500 มล. (1*6 ขวด) แพ็ค/PKT

081401003 กาแฟ เบอรดี้ โรบัสตา 180 มล. (1*30 กระปอง) ถาด/TRAY

081401004 กาแฟ มอคโคนา ซีเล็ก 100 กรัม ขวด/BTL

081401005 โคกซีโร กระปอง 325 มล. (1*24 กระปอง) ลัง/CTN

081401006 สปอนเซอร ออริจินอล 250 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081401007 นมหนองโพ รสหวาน 225 มล. [1*36 กลอง] ลัง/CTN

081401008 ไมโล 3 IN 1 แอคทีฟ-โก (30 กรัม * 30 ซอง) แพ็ค/PKT

081401009 นํ้าสมสีทอง 100% ตราทิปโก 1 ลิตร (1*12 กลอง) ลัง/CTN

081401010 นมถั่วเหลือง ไวตามิลค ออริจินัล 200 มล.(1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401011 ชาเขียวรสลิ้นจี่ ตราอิชิตันกรีนที 300 มล. (1*12 กลอง) แพ็ค/PKT

081401014 เครื่องดื่มเกลือแร เกเตอเรด กลิ่นมะนาว 500 มล. (1*12 ขวด)แพ็ค/PKT

081401015 เนสกาแฟ โกลด เครมมา 200 กรัม ขวด/BTL

081401016 นมหนองโพ รสช็อคโกแลต 225 มล. [1*36 กลอง] ลัง/CTN

081401017 นมเปรี้ยว ดัชมิลล รสผลไมรวม 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401018 เนสกาแฟ โกลด คาเฟโอเลทอินเทนโซ (19 กรัม * 12 ซอง)แพ็ค/PKT

081401019 เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต 180 มล. (1*30 กระปอง) ถาด/TRAY

081401020 นมถั่วเหลือง แลคตาซอย รสหวาน 200 มล. (1*36 กลอง) ลัง/CTN

081401021 โอวัลติน Soy (28 กรัม* 13 ซอง) แพ็ค/PKT

081401022 นํ้าแรธรรมชาติ มิเนเร 1500 มล. (1*6 ขวด) แพ็ค/PKT

081401024 นมหนองโพ รสกาแฟ 225 มล. [1*36 กลอง] ลัง/CTN

081401025 เขาชอง กาแฟ 3 IN 1 คาปูชิโน (20 กรัม*25 ซอง) แพ็ค/PKT

081401026 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค สูตรงาดํา 300 มล. (1*36 กลอง) ลัง/CTN



081401027 เครื่องดื่มกระทิงแดง 150 มล. (1*50 ขวด) ลัง/CTN

081401028 นมถั่วเหลือง แลคตาซอย รสหวาน 300 มล. (1*36 กลอง) ลัง/CTN

081401029 นํ้าสมโชกุน 100% ตราทิปโก 1 ลิตร (1*12 กลอง) ลัง/CTN

081401030 นํ้ามะพราว 70% ผสมเนื้อ ตราชบา 230 มล. (1*24 กระปอง)ลัง/CTN

081401031 โออิชิกรีนที รสตนตํารับ 250 มล. (1*36 กลอง) ลัง/CTN

081401032 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค สูตรงาดํา 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401036 โยเกิรต ดัชชี ่รสสตรอเบอรรี่ 135 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081401037 โยเกิรต ดัชชี ่รสธัญญาหาร 135 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081401038 โยเกิรต ดัชชี ่รสวุนมะพราว 135 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081401039 โยเกิรต ดัชชี ่รสผลไมรวม 135 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081401040 นํ้ามะขามเปยกเขมขน นองพร 1000 กรัม แกลลอน/GAL

081401041 เครื่องดื่มแมนซั่ม 450 มล. (1*24 ขวด) แพ็ค/PKT

081401043 เครื่องดื่ม M-150 ขนาด 150 มล. (1*50 ขวด) ลัง/CTN

081401044 โอวัลติน 3 IN 1 (33 / 31 กรัม * 18 ซอง) แพ็ค/PKT

081401045 ชาเขียวมัทฉะลาเต เรนองที (20 กรัม * 4 ซอง) แพ็ค/PKT

081401046 โยเกิรต กรีกสไตส รสธรรมชาติ ฟารเมอรส ยูเนียน 1000 กรัมถวย/CUP

081401047 นํ้าแครนเบอรรี่ OCEAN SPRAY 1.5 ลิตร ขวด/BTL

081401050 นํ้าวานหางจระเข+องุนขาว 100% ตราทิปโก 1 ลิตร (1*12 กลอง)ลัง/CTN

081401051 เนสกาแฟ โกลด ไวทเอสเปรสโซ (25 กรัม * 10 ซอง) แพ็ค/PKT

081401052 โยเกิรต ดัชชี ่รสธรรมชาติ 135 กรัม *4 ถวย แพ็ค/PKT

081401055 นํ้าผักผสมผลไมรวม ตราชบา 180 มล.(1*3 กลอง) แพ็ค/PKT

081401056 นํ้าองุน ตราชบา 180 มล.(1*3 กลอง) แพ็ค/PKT

081401057 นํ้าแครอทผสมผลไมรวม ตราชบา 180 มล.(1*3 กลอง) แพ็ค/PKT

081401060 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค ทูโก DOUBLE BLACK 300 มล. (1*24 ขวด)ลัง/CTN

081401061 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค ทูโก ออริจินัล 300 มล. (1*24 ขวด)ลัง/CTN

081401062 นํ้าองุนแดงผสมองุนขาว 40% ตราชบา 180 มล.(1*6 กลอง)แพ็ค/PKT

081401063 นมถั่วเหลือง ดีนา ผสมนํ้านมขาวไรซเบอรรี่ นํ้าตาลนอย180มล.กลอง/PKT

081401064 นํ้าลิ้นจี่ 20% มาลีทรอปคอล 180 มล. กลอง/PKT

081401065 นมสด แมกโนเลีย กิงโกะ พลัส รสไวทมอลต 180 มล. (1*4 กลอง)แพ็ค/PKT

081401067 เนสกาแฟ โกลด คาปูชิโน (20.5 กรัม * 10 ซอง) แพ็ค/PKT

081401068 โออิชิกรีนที รสตนตํารับ 500 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081401070 นมสด แมกโนเลีย กิงโกะ พลัส UHT รสจืด 180 มล. (1*4 กลอง)แพ็ค/PKT

081401071 โออิชิกรีนที รสขาวญี่ปุน 250 มล. (1*36 กลอง) ลัง/CTN

081401074 ชาเขียวญี่ปุน เรนองที พลัส 50 กรัม แพ็ค/PKT

081401083 นมถั่วเหลืองผสมขาวโพด BSC คอรนซอย 180 มล. (1*3 กลอง)แพ็ค/PKT

081401086 นมอัลมอนด ตรา 137 ดีกรี 1 ลิตร กลอง/PKT



081401088 นํ้าผลไมพั้นชแดง ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081401089 แฟนตา นํ้าสม 1.5 ลิตร ขวด/BTL

081401090 นมเปรี้ยว ดัชมิลล รสบลูเบอรรี่ 100 มล. (1*6 ขวด) แพ็ค/PKT

081401092 ชาเพียวคาโมมายล TWININGS (1*25 ซอง) กลอง/PKT

081401093 นมเปรี้ยว ดัชมิลล คละรส 100 มล. (1*6 ขวด) แพ็ค/PKT

081401098 นมไทย-เดนมารค UHT รสจืด 250 มล. (1*12 กลอง) แพ็ค/PKT

081401100 นมเปรี้ยว บีทาเกน คละรส 85 มล. [1*6 ขวด] แพ็ค/PKT

081401105 โคกซีโร ขวดพลาสติก 450 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401107 ครีมเทียม คอฟฟเมต 3 กรัม (1*200 ซอง) แพ็ค/PKT

081401109 โซดา ตราชาง วันเวย 325 มล. (1*24 ขวด) ถาด/TRAY

081401110 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค UHT สูตรเจ 250 มล. (1*36 กลอง)ลัง/CTN

081401111 นมไทย-เดนมารค UHT รสจืด 200 มล. (1*36 กลอง) ลัง/CTN

081401112 นมไทย-เดนมารค UHT รสช็อคโกแลต 200 มล. (1*36 กลอง)ลัง/CTN

081401113 นํ้าหวานเฮลบลูบอย เขียว 710 ซีซี (1*12 ขวด) ลัง/CTN

081401114 นํ้าหวานเฮลบลูบอย แดง 710 ซีซี (1*12 ขวด) ลัง/CTN

081401116 นมโฟรโมสต UHT รสพรองมันเนย 225 มล. (36 กลอง/ลัง)ลัง/CTN

081401118 โคก กระปอง 325 มล. (1*24 กระปอง) ลัง/CTN

081401119 โออิชิกรีนที รสตนตํารับ 180 มล. (1*12 กลอง) แพ็ค/PKT

081401121 นํ้าสมเขียวหวาน 100% ตราทิปโก 200 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081401122 นํ้าสมพรอมเนื้อ 40% กรีนการเดน 5 ลิตร แกลลอน/GAL

081401123 นํ้าฝรั่ง 40% กรีนการเดน 5 ลิตร แกลลอน/GAL

081401124 กาแฟ เบอรดี้ 3 IN 1 โรบัสตา (15.5 / 16.5 กรัม*60 ซอง) แพ็ค/PKT

081401126 นํ้าดื่ม ตราสิงห 750 มล.*12 ขวด แพ็ค/PKT

081401127 เปปซี่ ขวดพลาสติก 430 มล. (1*24 ขวด) แพ็ค/PKT

081401128 เปปซี่ 1.26 ลิตร (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401129 แฟนตา นํ้าแดง ขวดพลาสติก 450 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401130 แฟนตา นํ้าเขียว 1.25 ลิตร (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401131 แฟนตา นํ้าแดง 1.25 ลิตร (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401132 แฟนตา นํ้าสม 1.25 ลิตร (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401133 ชาเขียวผง ตรามังกรบิน 200 กรัม ถุง/PKT

081401136 เปปซี่ สลิม กระปอง 245 มล. (1*24 กระปอง) ลัง/CTN

081401140 โคก 1.25 ลิตร (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401141 เปปซี่ ขวดพลาสติก 345 มล. (1*24 ขวด) แพ็ค/PKT

081401143 สไปรท สลิม กระปอง 245 มล. (1*12 กระปอง) แพ็ค/PKT

081401147 แฟนตา นํ้าเขียว สลิม กระปอง 245 มล. (1*12 กระปอง) แพ็ค/PKT

081401148 แฟนตา นํ้าแดง สลิม กระปอง 245 มล. (1*12 กระปอง) แพ็ค/PKT



081401149 แฟนตา นํ้าสม สลิม กระปอง 245 มล. (1*12 กระปอง) แพ็ค/PKT

081401150 นํ้าสม 15% มินิทเมด สแปลช (250 มล. * 24 ขวด) แพ็ค/PKT

081401152 ชาเขียวผสมจมูกขาวญี่ปุน ตราอิชิตันกรีนที 420 มล.(1*24ขวด)ลัง/CTN

081401155 ชเวปส นํ้าอัดลมรสมะนาวโซดา 325 / 330 มล. [1*24 กระปอง]ถาด/TRAY

081401156 เครื่องดื่มคาราบาวแดง 150 มล. (1*50 ขวด) ลัง/CTN

081401157 เครื่องดื่มลิโพวิตัน-ดี 100 มล. (1*50 ขวด) ลัง/CTN

081401158 เครื่องดื่มเรดดี้ 150 มล. (1*10 ขวด) แพ็ค/PKT

081401161 นมถั่วเหลืองออรแกนิค ไมใสนํ้าตาล โทฟุซัง 830 ซีซี ขวด/BTL

081401163 เนสกาแฟ Blend&Brew 3 IN 1 ริช (17.5 / 19.4 กรัม * 60 ซอง)แพ็ค/PKT

081401164 นํ้าเฉากวย ตรา UFC 240 มล. (1*6 กระปอง) แพ็ค/PKT

081401165 นํ้าเกกฮวย ตรา UFC 240 มล. (1*6 กระปอง) แพ็ค/PKT

081401166 นมหนองโพ รสกาแฟ 225 มล. (1*4 กลอง) แพ็ค/PKT

081401167 อิชิตัน เย็นเย็น รสจับเลี้ยง 315 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081401168 โอวัลติน UHT 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401170 เพียวริคุ ชาขาว รสสตรอเบอรรี่ 350 มล. (1*6 ขวด) แพ็ค/PKT

081401171 เครื่องดื่มโสมเกาหลี ตังกุยจับ 100 มล. (1*50 ขวด) ลัง/CTN

081401172 โคก ขวดพลาสติก 330 มล. (1*24 ขวด) แพ็ค/PKT

081401173 กาแฟ เบอรดี้ เอสเปรสโซ 180 มล. (1*30 กระปอง) ถาด/TRAY

081401175 นํ้าผักผลไมรวมผสมเบอรรี่ 25% ตรายูนิฟ 180 มล. (1*6 กลอง)แพ็ค/PKT

081401177 เนสกาแฟ Blend&Brew 3 IN 1 เอสเปรสโซ (17.5 กรัม * 60 ซอง)แพ็ค/PKT

081401183 นํ้าแรธรรมชาติ มิเนเร 500 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401185 ครีมเทียม คอฟฟเมต 1000 / 1100 กรัม ถุง/PKT

081401186 โคก ขวดพลาสติก 590 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401188 ชานมเย็นปรุงสําเร็จชนิดผง เนสที 810 กรัม ถุง/PKT

081401192 กาโตะ นํ้าลิ้นจี่ 25% ผสมวุนมะพราว 320 มล. (1*48 ขวด)ลัง/CTN

081401196 ชาเขียวรสนํ้าผึ้งมะนาว ตราอิชิตันกรีนที 280 มล.(1*24ขวด)ลัง/CTN

081401197 ชาเขียวผสมจมูกขาวญี่ปุน ตราอิชิตันกรีนที 280 มล.(1*24ขวด)ลัง/CTN

081401198 ชาสมุนไพรจับเลี้ยง ตราจับใจ 350 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081401201 นมเปรี้ยว ดัชมิลล รสบลูเบอรรี่ 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401202 นมไทย-เดนมารค UHT รสพรองมันเนย 200 มล. (1*36 กลอง)ลัง/CTN

081401203 นํ้าแร มองตเฟลอ 500 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081401206 นมโฟรโมสต UHT รสหวาน 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401207 นมโฟรโมสต UHT รสช็อกโกแลต 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401211 นมเปรี้ยว ดัชมิลล รสสม 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401212 นมเปรี้ยว ดัชมิลล รสสตรอเบอรรี่ 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401213 นมเปรี้ยว ดัชมิลล รสเบอรรี่รวม 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN



081401214 นมโฟรโมสต UHT รสจืด 180 มล. (1*36 กลอง) ลัง/CTN

081401215 นมเปรี้ยว ดัชมิลล รสองุนเคียวโฮ 180 มล. (1*48 กลอง) ลัง/CTN

081401226 นมไทย-เดนมารค UHT รสหวาน 200 มล. (1*36 กลอง) ลัง/CTN

081401231 นํ้าค็อกเทล รสแคนตาลูป ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081401234 นํ้ามะพราว 50% ตรามาลีทรอปคอล 180 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081401235 นํ้าเฉากวย ตราชบา 230 มล. (1*6 กระปอง) แพ็ค/PKT

081401238 ชเวปส จินเจอรเอล (สีแดง) 330 มล. [1*24 กระปอง] ถาด/TRAY

081401245 นมสด โฟรโมสต รสช็อกโกแลต 2000 มล. แกลลอน/GAL

081401248 โคกซีโร 1.5 ลิตร ขวด/BTL

081401251 นํ้าผักรวม 40% สูตรบร็อคโคลี่ ตราทิปโก 225 มล. (1*6 กลอง)แพ็ค/PKT

081401254 ชเวปส นํ้าอัดลมรสมะนาวโซดา 330 มล. [1*6 กระปอง] แพ็ค/PKT

081401255 ชเวปส จินเจอรเอล (สีแดง) 330 มล. [1*6 กระปอง] แพ็ค/PKT

081401256 นมถั่วเหลือง แลคตาซอย สูตรเจ 1000 มล. กลอง/PKT

081401259 นมสเตอริไลส ตราหมี สูตรพรองมันเนย 140 มล. (1*12 กระปอง)แพ็ค/PKT

081401260 นมสด เมจิโกลด มันเนย 4.3% 946 ซีซี กลอง/PKT

081401266 นํ้ามะพราวแท 100% COCOMAX 350 มล. ขวด/BTL

081401267 นํ้ากระเจี๊ยบเขมขน ดอยคํา 500 มล. ขวด/BTL

081401268 โออิชิกรีนที รสขาวญี่ปุน 180 มล. (1*12 กลอง) แพ็ค/PKT

081401269 โออิชิกรีนที รสนํ้าผึ้งผสมมะนาว 180 มล. (1*12 กลอง) แพ็ค/PKT

081401273 โอวัลติน 3 IN 1 สูตรนํ้าตาลนอย (31 กรัม * 20 ซอง) แพ็ค/PKT

081401280 โอวัลติน ไวทมอลต (33 กรัม * 13 ซอง) แพ็ค/PKT

081401292 เบียร อาซาฮี ขวดเล็ก 330 มล. (1*24 ขวด) ลัง/CTN

081401319 นํ้าบวยเขมขน ดอยคํา 500 มล. ขวด/BTL

081411794 นมโชคชัย UHT รสพรองมันเนย 200 มล. (1x4 กลอง) แพ็ค/PKT

081411798 นมถั่วเหลือง ตราดอยคํา 400 กรัม# กลอง/PKT

081411801 ชามะนาว 3 IN 1 เนสที 1000 กรัม (ชนิดเติม) ถุง/PKT

081411806 น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์ ขวด/BTL

081411810 นํ้าค็อกเทล รสบลูเบอรรี่ ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081411811 นํ้าค็อกเทล รสสม ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081411813 ชาเอิรลเกรย TWININGS กลองสีมวง (1*25 ซอง) กลอง/PKT

081411814 ชเวปส นํ้าโซดา (สีดํา) 330 มล. [1*24 กระปอง] ถาด/TRAY

081477815 ชเวปส โทนิค วอเตอร (สีเหลือง) 330 มล. [1*24 กระปอง] ถาด/TRAY

081477821 ฟอรแคร บาลานซ ทําจากจมูกขาว นํ้าตาลนอย 180 มล. [1*3]แพ็ค/PKT

081477822 นํ้าค็อกเทล รสบลูฮาวาย ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081477828 ดีนา กาบา สูตรจมูกขาว นํ้าตาลนอย 180 มล.*4 กลอง แพ็ค/PKT

081477837 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค โลวชูกากลองสีฟา(230มล.*6กลอง)แพ็ค/PKT



081477839 นมถั่วเหลือง ไวตามิลล โลวชูกา 250 มล. (1x4) แพ็ค/PKT

081477843 ริชเชส ครีมโยเกิรต ดัชชี ่สตรอเบอรรี่ 5 กก. กระปุก/TIN

081477845 นมโฟรโมสต โอเมกา รสช็อคโกแล็ต110 มล. (1*4) แพ็ค/PKT

081477847 ผงวนิลา 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081477849 นมถั่วเหลือง ดีนา ผสมงาดํา 180 มล. (1*4 กลอง) แพ็ค/PKT

081477851 นํ้าหวานเฮลบลูบอย กลิ่นมะลิ 710 ซีซี ขวด/BTL

081477853 เพียวริคุคูล ชาขาวรสเก็กฮวย 350 มล. (1*6 ขวด) แพ็ค/PKT

081477864 นํ้าดื่ม ตราสิงห 330 มล.*12 ขวด แพ็ค/PKT

081477865 ชาเขียวอิชิตัน รสเก็กฮวย 420 มล.*6 แพ็ค/PKT

081477866 นํ้ามะนาว จัมโบ 1000 มล. ขวด/BTL

081477867 นมเปรี้ยว โยโมสต รสผลไมรวม (180 มล.*4) แพ็ค/PKT

081477868 เนสวิตา สูตรดั้งเดิม (25 กรัม*14 ซอง) แพ็ค/PKT

081477873 นํ้าสมแมนดาริน 100% ตราทิปโก 1000 มล. กลอง/PKT

081477874 กาแฟงูเหาฉลากนํ้าเงิน 400 /350 กรัม ถุง/PKT

081477877 ชาเขียวรสนํ้าผึ้งมะนาว ตราอิชิตันกรีนที 300 มล. (1*4 กลอง)แพ็ค/PKT

081477879 นมเปรี้ยว บีทาเกน 140 มล. ขวด/BTL

081477881 นมเปรี้ยวโยเกิรต เมจิไพเกน 85 มล. [1*6] แพ็ค/PKT

081477884 นํ้าเสาวรสเขมขน ตราดอยคํา 500 มล. ขวด/BTL

081477886 ชเวปส โทนิค วอเตอร (สีเหลือง) 330 มล. กระปอง/TIN

081477887 ARO กาแฟ3IN1 ออริจินอล 19.4 กรัม (25 ซอง/แพ็ค) แพ็ค/PKT

081477889 นํ้ามะมวง 30% ตรา UFC 1000 มล. กลอง/PKT

081477894 เพียวริคุ ชาขาว รสฮันนี่เลมอน 350 มล.(1*24) ลัง/CTN

081477897 โยเกิรต เมจิ บัลแกเรีย สูตรไขมัน 0 % 110 กรัม ถวย/CUP

081477898 โยเกิรต เมจิ บัลแกเรีย รสธรรมชาติ 100 กรัม ถวย/CUP

081477900 แฟนตา นํ้าเขียว 325 มล. (1*24 กระปอง) แพ็ค/PKT

081477901 โซดา ตราร็อค เมาเท็น 325 มล. (1*24 ขวด) ถาด/TRAY

081477902 ครีมเทียม ARO 1 กก. ถุง/PKT

081477903 โยเกิรต ARO 5 กก. แกลลอน/GAL

081477904 โยเกิรต ARO 2 กก. แกลลอน/GAL

081477905 นํ้าค็อกเทล รสองุน ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081477906 นมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค ออริจินัล (200 มล.*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081477908 ชาเนสที 85 กรัม ขวด/BTL

081477909 นํ้าลิ้นจี่ 98% ดอยคํา 200 มล. กลอง/PKT

081477910 นํ้าสมโชกุน 100% ซุปเปอรคิด ตราทิปโก 110 มล. (1*48 กลอง)ลัง/CTN

081477911 นํ้าสมโชกุน ทิปโก ซุปเปอรคิดส 110 มล. (1*4กลอง) แพ็ค/PKT

081477912 กาแฟ ตรามือ 1000 กรัม แพ็ค/PKT



081477914 นํ้าดื่ม ตรานํ้าทิพย 550 / 600 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081477915 นํ้าดื่ม ตรา evian 500 มล. (1*6 ขวด) แพ็ค/PKT

081477918 โยเกิรต เมจิ รสธรรมชาติ 500 กรัม กระปุก/TIN

081477923 นํ้าสควอช รสสตรอเบอรี่ ตราไทชิ 755 มล. ขวด/BTL

081477925 ผงชาเขียว อิโตเอ็นโออิโอชาซาราซารา 40 กรัม หอ/PKT

081477928 นํ้าฝรั่ง ตราชบา 180 มล.(1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081477929 นํ้าแอปเปล ตราชบา 180 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081477931 นํ้าลูกเดือย โปร-ฟท สูตรไมมีนํ้าตาล 250 มล. (1*6 กลอง)แพ็ค/PKT

081477932 กาแฟ มอคโคนา คาปูชิโน 3 IN 1 (25 กรัม * 12 ซอง) แพ็ค/PKT

081477935 ริชเชส โยเกิรตไขมันตํ่า 2 กก. แกลลอน/GAL

081477936 เนสกาแฟ เอ็กซตรา 180 มล. (1*30 กระปอง) ถาด/TRAY

081477939 ผงชาเขียว ตราติ่งฟง 900 กรัม แพ็ค/PKT

081477940 แฟนตา นํ้าเขียว 1.5 ลิตร ขวด/BTL

081477941 แฟนตา นํ้าแดง 1.5 ลิตร ขวด/BTL

081477944 นํ้าผักผลไมรวม 40 % ตรายูนิฟ 180 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081477946 นํ้าดื่ม ตราเนสทเล เพียวไลฟ 330 มล. (1*12 ขวด) แพ็ค/PKT

081477947 นมโชคชัย รสจืด 2000 มล. แกลลอน/GAL

081477948 นํ้าสตรอเบอรรี่ 20% มาลีทรอปคอล 180 มล. (1*6 กลอง) แพ็ค/PKT

081477950 นมถั่วเหลือง แลคตาซอย ไฮแคลเซียม 300 มล. (1* 6 กลอง)แพ็ค/PKT

081477951 นมเปรี้ยว ดัชมิลล ไลฟ 0% รสผักผลไมรวม 180 มล. (1*4 กลอง)แพ็ค/PKT

081477952 เบียร ชาง ขวดใหญ 630  มล. (1*12 ขวด) ลัง/CTN

081477953 เบียร สิงห ขวดใหญ 620 มล. (1*12 ขวด) ลัง/CTN

081477954 เบียร ลีโอ ขวดใหญ 620 มล. (1*12 ขวด) ลัง/CTN

081477955 นํ้าค็อกเทล รสบลูเลมอน ตราติ่งฟง 755 มล. ขวด/BTL

081500016 นํ้าผึ้งเวชพงศ 565 ซีซี ขวด/BTL

081500017 นํ้าผึ้งเวชพงศ 760 ซีซี ขวด/BTL

081500018 แผนทาโก DANITAS (1*8*140 กรัม) กลอง/PKT

081500019 เฟรนชฟรายด แชแข็ง ARO 7 มม. 2 กก. แพ็ค/PKT

081500024 ยีสต BRUGGEMAN ถุงสีแดง 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500025 ยีสต เฟอมิปน 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500049 ถั่วลันเตาเม็ด แชแข็ง TALLEYS 1 กก. (ไมม ีVAT) กก./KG

081500050 ผักรวม แชแข็ง ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

081500052 ผักโขมใบ แชแข็ง ARO 1 กก. กก./KG

081500056 นํ้าปลาหวาน เผ็ดนอย ตราตะไคร ขวด/BTL

081500061 เหลาจีน ตราเจดีย 640 กรัม ขวด/BTL

081500062 ผงเยลลี่สตรอเบอรรี่ ตราอิมพีเรียล 100 กรัม กลอง/PKT



081500089 เกล็ดขนมปง ฟารมเฮาส 1 กก. (ถุงสีแดง) แพ็ค/PKT

081500092 พิซซาสําเร็จรูปแชแข็ง 9 นิ้ว หนาฮาวาย แพ็ค/PKT

081500095 ไสกรอกแฟรงคเฟรตไก CP  1000 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081500096 ขนมจีบไสปู ARO (1*70 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081500125 ผงเยลลี่สม ตราอิมพีเรียล 100 กรัม กลอง/PKT

081500140 นํ้าตาลฟรุคโตส ตราเลโวซาน 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500152 เฟรนชฟรายด เสนใหญ เรียบ ARO 10 มม. 2 กก.*1 ถุง/PKT

081500160 เกล็ดขนมปง ฟารมเฮาส 1 กก. (ถุงสีนํ้าเงิน) ถุง/PKT

081500177 นํ้าผึ้งแท 100% ARO 1000 กรัม ขวด/BTL

081500178 ขนมจีบกุง ARO (1*70 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081500180 แหนมหูหมู ส.ขอนแกน 200 กรัม แทง/PCS

081500186 ปอเปยะไสไก 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500188 ถั่วแระญี่ปุนฝก แชแข็ง 1 กก. (ม ีVAT) ถุง/PKT

081500192 ทาโกะยากิ แชแข็ง แพ็ค/PKT

081500196 แฮมหมู ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500197 เยลลี่บอล สีแดง อิมพีเรียล 205 กรัม แพ็ค/PKT

081500199 เม็ดแปงไขมุก 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500202 สาหราย วากาเมะ 100 กรัม แพ็ค/PKT

081500204 แผนโรตีรสดั้งเดิม ตรา GSB 650 กรัม (10 แผน) แพ็ค/PKT

081500206 เมล็ดขาวโพด แชแข็ง ARO 1 กก. ถุง/PKT

081500207 เหลาสาเกทําอาหาร ตราโอเซกิ 1.8 ลิตร ขวด/BTL

081500208 ทารตเค็มสําเร็จรูป (55 มม.) 88 ชิ้น/แพ็ค แพ็ค/PKT

081500211 มันฝรั่งบด แมกกาแรต 100 กรัม (ถุงสีเขียว) ถุง/PKT

081500214 ไสกรอกแฟรงคเฟรตหมู CP 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500217 เฟรนชฟรายด แชแข็ง SAVEPAK 10 มม. 2 กก. แพ็ค/PKT

081500218 แหนม ตราบานไผ (160 กรัม*4 แทง) แพ็ค/PKT

081500220 ใบเมี่ยงญวน แบบสี่เหลี่ยม ตรา SUNLEE แพ็ค/PKT

081500224 ไสกรอกแฟรงกเฟรต BUCHER 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500225 ฮะเกากุง สุรพลฟูดส 60 ชิ้น/แพ็ค แพ็ค/PKT

081500229 ไสกรอกสโมคกี้ไบท BKP 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500230 ไสกรอกแฟรงคไกรมควันหนังกรอบ BKP 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500231 ไสกรอกมินิคอกเทล SAVEPAK 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500232 ปกไกกลาง รสนิวออลีนส ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

081500236 ไสกรอกไกชีสไบทไก BKP 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500237 ไขปลาปรุงรสสีสมแชแข็ง 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500239 รสดี เมนูตมยํา 60 กรัม x10 ซอง แพ็ค/PKT



081500240 มันฝรั่งบด PEARLS 54 ออนซ แพ็ค/PKT

081500241 ไสกรอกสโมคกี้ SUPER CHEF 1 กก. แพ็ค/PKT

081500242 ไขมวนญี่ปุนแชแข็ง 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500244 ลูกชิ้นปลารักบี้ ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500245 ปลาเสนทอด ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500246 ลูกชิ้นปลารักบี้ มหาชัย 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500247 หมูปงนมสด แชแข็ง 100 ไม/ถุง ถุง/PKT

081500249 ผงเจลาติน แม็กกาเร็ต 100 กรัม ซอง/PKT

081500250 ใบเมี่ยงญวน ตราทรีเลดี้ 340 กรัม แพ็ค/PKT

081500252 แผนแปงโรตีแชแข็ง ARO 1600 กรัม แพ็ค/PKT

081500253 ไสกรอกไกรมควัน หนังกรอบ AFM 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500255 นํ้าผึ้งดอกลําไย ARO 1000 กรัม ขวด/BTL

081500256 ลูกชิ้นปลา นารูโตะ PFP 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500257 ทอดมันปลารูปหัวใจ PFP 1 กก. แพ็ค/PKT

081500259 เนื้อปลาบดปรุงรสรูปหมีนอย PFP 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500260 ลูกชิ้นไก ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500262 ลูกชิ้นปลากลมใหญ มหาชัย 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500264 ลูกชิ้นปลาสไตลภูเก็ต PFP 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500268 รังผึ้ง ตราแอมโบรเซีย (AMBROSIA) 300 กรัม กลอง/PKT

081500269 ผงวุนเจลาติน รสสตรอเบอรรี่ ตราโลโบ 100 กรัม กลอง/PKT

081500271 เกี๊ยวกุง ตรา JD 24 ชิ้น แพ็ค/PKT

081500272 แกงกะหรี่ญี่ปุน กลองสีนํ้าเงิน level 3 ขนาด 230 / 238 กรัมกลอง/PKT

081500273 แปงพิซซา ALFREDO 9 นิ้ว (1*3 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081500280 ลูกชิ้นผัก PFP 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500283 ถั่วแระญี่ปุน แชแข็ง ARO 1 กก. (ไมม ีVAT) ถุง/PKT

081500284 ไกหยอง สําหรับเบเกอรี่ ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

081500285 สโมคเบคอน (รมควัน) ตรา TSS (หมู 2 ตัว) 1 กก. แพ็ค/PKT

081500286 ใบเมี่ยงญวน สี่เหลี่ยม ตราโบราณ 300 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081500288 สาหรายวากาเมะอบแหง ตราทาเบรุ 100 กรัม แพ็ค/PKT

081500289 แฮมหมู SUPER CHEF 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500292 เหลาแสงโสม เหรียญทอง 700 มล. ขวด/BTL

081500294 เฟรนชฟรายด เสนเล็ก (ชูสตริง) แชแข็ง ARO 1 กก. ถุง/PKT

081500296 เฮเซลนัทบดผสมโกโก NUTELLA 350 กรัม ขวด/BTL

081500298 เมล็ดควินัว (เนเชอรัลควินัวซีด 100%) ตรา SWIZE 250 กรัมแพ็ค/PKT

081500300 ซาลาเปาไสเผือกแปะกวย (เจ) เจดดรากอน 16 ชิ้น (592  กรัม)แพ็ค/PKT

081500301 ไสเบอรเกอรไก ตราไผแดง (40 กรัม*20 ชิ้น) แพ็ค/PKT



081500303 ขนมจีบกุง มุมตัสเชฟ (15 กรัม* 20 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081500304 ฮะเกากุง มุมตัสเชฟ (15 กรัม* 20 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081500305 ทอดมันปลา PFP 1 กก. แพ็ค/PKT

081500306 หอยจอปู จูพร 1000 กรัม (70 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081500307 ปลาสลิดแดดเดียว แชแข็ง 1 กก. แพ็ค/PKT

081500308 ไสกรอกแฟรงคสโมคกี้ GSB 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500310 ซาลาเปาไสถั่วดํา มุมตัสเชฟ (37 กรัม* 20  ชิ้น) แพ็ค/PKT

081500311 ลูกชิ้นปลากลมใหญ ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500312 ลูกชิ้นเนื้อ ตราโกเดง 1000 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081500313 กุนเชียงไก รอบีอะห 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500315 ขนมปงปนปรุงรส โลโบ 350 กรัม แพ็ค/PKT

081500316 เยลลี่ สีแดง ควีนเบอรรี่ 220 กรัม แพ็ค/PKT

081500317 ไสกรอกเวียนนาไก สําหรับเบเกอรรี่ GSB 1 กก. แพ็ค/PKT

081500318 เอ็นขอไก แชแข็ง DS 1 กก. แพ็ค/PKT

081500319 เหลาขาว 40 ดีกรี  (ขวดใหญ) ขวด/BTL

081500320 หมูยออุบล แบบแผน 1 กก. แพ็ค/PKT

081500325 ซาลาเปาไสครีม มุมตัสเชฟ (37 กรัม* 20  ชิ้น) แพ็ค/PKT

081500327 ไกยอ GSB 420 กรัม แทง/PCS

081500329 ไสกรอกเวียนนา ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500332 ไสเบอรเกอรเนื้อ 150 กรัม แพ็ค/PKT

081500335 ไสกรอกคอกเทลไก GSB 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500340 เตาหูผสมเห็ดหอม ตราโมคิ 300 กรัม แพ็ค/PKT

081500341 เตาหูผสมงาดํา ตราโมคิ 300 กรัม แพ็ค/PKT

081500345 เกี๊ยวซาไก ARO 22 กรัม*30 ชิ้น แพ็ค/PKT

081500351 เกล็ดขนมปงชุบทอด ตราดาว 1 กก. แพ็ค/PKT

081500355 ไสกรอกฮอทดอกรมควันเดอลุกซ 5.5 นิ้ว เบทาโกร 1000 กรัมแพ็ค/PKT

081500357 สโมคเบคอนบิท ตรา TSS (หมู 2 ตัว) 1 กก. แพ็ค/PKT

081500358 หมูพันสาหราย เจดดรากอน 30 ชิ้น แพ็ค/PKT

081500361 กุนเชียงหมู ยาว 3 นิ้ว ตราจักรพรรดิ์ 500 กรัม ถุง/PKT

081500362 มันฝรั่งบดสําเร็จรูป คนอร 2 กก. แพ็ค/PKT

081500365 ไสกรอกจัมโบทอง 1 กก. แพ็ค/PKT

081500366 ไสกรอกคอกเทลไก ARO 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500368 โบโลนาหมูพริก CP 200 กรัม แพ็ค/PKT

081500379 หมูยอแผน ตราเล็กโคราช 900 กรัม แพ็ค/PKT

081500382 ไสกรอกอีสาน หมูแชมป 900 / 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500386 โบโลนาหมู CP 200 กรัม แพ็ค/PKT



081500388 ชิกูวา ปลาหมึกเทียมหลอด PFP 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500389 ปูอัด SAVEPAK 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500392 หมูยอ ARO 300 กรัม แทง/PCS

081500418 เหลา JOHNNIE WALKER Black Label 1 ลิตร ขวด/BTL

081500436 ปูอัดแชแข็ง คานิคามะโบโกะ 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500438 ไสกรอกบราทเวิรสท BUCHER 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500440 ไสกรอกชไวเวิรสทหมู BUCHER 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500451 หมูเดงแชแข็ง 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500463 หมูหมักพริกไทยดํา แชแข็ง P&P 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500480 เบคอนรมควัน TGM 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500489 อิบิโรลไสกุงแชแข็ง ARO 50 ชิ้น/แพ็ค แพ็ค/PKT

081500490 อกไกรมควัน CP 250 กรัม แพ็ค/PKT

081500492 ลูกชิ้นไก GSB 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500500 ไสกรอกคอกเทล ตรา TSS (หมู 2 ตัว) 1 กก. แพ็ค/PKT

081500506 ปูอัด ตราทาราบะ 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500530 เหลามิริน 300 มล./ขวด ขวด/BTL

081500540 โซดา ตราสิงห (1*24 ขวด) ถาด/TRAY

081500545 ซาลาเปาไสหมูสับ ARO 37กรัม 1*15 ชิ้น แพ็ค/PKT

081500547 ปกไกเม็กซิกัน 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

081500553 กุนเชียงหมู เกรด A ตราเตียฮังตี๋ 995 กรัม# ถุง/PKT

081500558 ไกยอ สหฟารม 420 กรัม/แทง# แทง/PCS

081500587 ฟชสติ๊ก ปลาคลุกเกล็ดขนมปง สุรพลฟูดส 600 กรัม แพ็ค/PKT

081500598 โบโลนาหมูผสมไก CP 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500606 ไสกรอกคอกเทลไกรมควัน สหฟารม# กก./KG

081500611 ไสกรอกไกรมควัน แหลมทอง# กก./KG

081500613 ไสกรอกหมู บีลัคกี้# กก./KG

081500614 ไสกรอกอีสาน ARO 1 กก.# ถุง/PKT

081500618 หมูยอ หมูดี 280 กรัม# แทง/PCS

081500620 แหนมยาง JPM 850 กรัม# แพ็ค/PKT

081500621 แหนมหมู ส.ขอนแกน 200 กรัม# แทง/PCS

081500623 แฮมไก GSB 4x4 นิ้ว 1 กก.# แพ็ค/PKT

081500626 แฮมหมู ตรา TSS (หมู 2 ตัว)# กก./KG

081500629 ไสกรอกอีสาน ส.ขอนแกน 280 กรัม/แพ็ค# แพ็ค/PKT

081500633 ไสกรอกอีสาน ส.ขอนแกน 1000 กรัม/แพ็ค# ถุง/PKT

081500636 หมูยอ ส.ขอนแกน 275 กรัม# แทง/PCS

081500638 ลูกชิ้นไก สหฟารม# กก./KG



081500648 ไสกรอกไกรมควัน สหฟารม# กก./KG

081500652 ไสกรอกหมู บีเค 6 นิ้ว# กก./KG

081500655 ไสกรอกคอกเทลไก CP# กก./KG

081500656 ไสกรอกคอกเทลหมู CP# กก./KG

081500662 ไสกรอกไก บีลัคกี้# กก./KG

081500679 ไสกรอกแฟรงคเฟรตหมู CP 1000 กรัม กก./KG

081500711 หมูหยอง เจไน 495 กรัม/ถุง# ถุง/PKT

081500712 หมูหยอง ปงหงี่เชียง# กก./KG

081500714 หมูหยอง งวนเฮง 400 กรัม ถุง/PKT

081500718 ขนมปงกะโหลก 540 กรัม แถว/PKT

081500719 ไสกรอกไก บีเค (หอเขียว) แพ็ค/PKT

081500729 หมูยออุบล สูตรหนังหมู ตราสุพัชญา 400 กรัม แทง/PCS

081500732 ทอดมันกุง แชแข็ง ARO (1*30 ชิ้น) 750 กรัม แพ็ค/PKT

081500738 แผนแปงทอรทิลา ตราดานิตาส 450 กรัม แพ็ค/PKT

081500739 หมูยอจัมโบ บานไผ 280 กรัม แทง/PCS

081500753 ไสกรอกแฟรงคเฟรต สโมกกี้ 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500787 เหลา ตราหงษทอง ขวด/BTL

081500794 เหลาขาว 40 ดีกรี  (ขวดเล็ก) ขวด/BTL

081500809 กุนเชียงหมู เจไน 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081500814 ไสกรอกแฟรงคเฟรตไก CP  150 / 155 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081500826 ยีสต ซาฟ อินสแตนท (SAF-INSTANT) 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500843 ซาลาเปาไสหมูแดง ARO 37 กรัม 1*15 ชิ้น แพ็ค/PKT

081500844 ซาลาเปาไสครีม ARO  37 กรัม 1*15 ชิ้น แพ็ค/PKT

081500869 แฮมหมู CP 500 กรัม แพ็ค/PKT

081500871 นํ้าผึ้ง 100% ตราดอยคํา 700 มล. ขวด/BTL

081500883 เกี๊ยวซาไสผัก ARO 30 ลูก/แพ็ค แพ็ค/PKT

081500885 Cream Chargers สีเงิน(กาซไนตรัสออกไซด) ตราโมซา(1*10หลอด)กลอง/PKT

081500886 ขนมจีบหมู ARO 16 ก x 70 ชิ้น แพ็ค/PKT

081500895 ชิคฟงเกอร ฮอต&สไปซี่ 1000 กรัม (CP) แพ็ค/PKT

081500985 เตาเจี้ยวบด เด็กสมบรูณ 5 กก. แกลลอน/GAL

081500986 พริกไทยดํา แบบเกล็ด ตรามือ 1 ก.ก. ถุง/PKT

081500989 แกงกะหรี่ญี่ปุน กลองสีแดง level 1 ขนาด 230 / 238 กรัม กลอง/PKT

081500991 ไกหยอง ตรา ARO 400 กรัม/แพ็ค ถุง/PKT

081500994 กุนเชียงหมู ปงหงี่เชียง 450 กรัม แพ็ค/PKT

081500997 ตั้งฉาย ตราลูกทอ 200 กรัม# แพ็ค/PKT

081501000 สาหรายยํา สีเขียว ARO 1 กก./แพ็ค กก./KG



081501001 ลูกรอก KCF 1000 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

081501004 กะป ตรากุงไทย 450 กรัม กระปุก/TIN

081501005 หมูยอ ส.ขอนแกน 210 กรัม แทง/PCS

081501007 ไกคาราเกะ แชแข็ง ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

081501011 นํ้าผึ้งแท ตราอิมพีเรียล 280 มล. ขวด/BTL

081501015 ไสกรอกหมู มินิคอกเทล 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081501016 ขนมจีบหยกไสหมู เจดดรากอน CP (1*30) แพ็ค/PKT

081501017 เมล็ดดอกทานตะวัน 500 กรัม แพ็ค/PKT

081501020 กะป ตรากุงไทย 90 กรัม กระปุก/TIN

081501024 ซาลาเปาไสถั่วดําเจ 592 กรัม (16 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081501026 แหนมตุมดอนเมือง ตราสุนิสา (1*10) แพ็ค/PKT

081501027 กุนเชียงหมู เจเค็ง 500 กรัม แพ็ค/PKT

081501028 เกี๊ยวซาหมู ARO 22 กรัม*30 ชิ้น แพ็ค/PKT

081501029 หมูหยอง ARO 400 กรัม แพ็ค/PKT

081501030 ไสกรอกอีสาน วาสนา 950 กรัม ถุง/PKT

081501031 ขนมจีบกุง จักรพรรดิ (1*60 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081501034 ใบเมี่ยงญวน แผนกลม ตราเจควิก 500 กรัม แพ็ค/PKT

081501035 แผนแปงโรตีแชแข็งรสดั้งเดิม ตราฮิปโป 600 กรัม (10 แผน)แพ็ค/PKT

081501037 รสดี เมนูซอสผัดกระเพรา 50 กรัม x10 ซอง แพ็ค/PKT

081501038 แฮมหมู เบทาโกร 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081501042 เฟรนชฟรายด เสนหยัก แชแข็ง ARO 12 มม. 2 กก. แพ็ค/PKT

081501044 บัวลอยงาดํา LITTLE CHEF 30 ชิ้น ถุง/PKT

081501046 แปงพิซซา 7 นิ้ว (1*4 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081501047 แปงแพนเคก ARO 800 กรัม กลอง/PKT

081501050 กะป ตรากุงไทย 1000 กรัม กระปุก/TIN

081501053 เฟรนชฟรายด FARM FRITES เสนเล็ก 7 มม. 2 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

081501054 เฟรนชฟรายด FARM FRITES เสนใหญ 10 มม. 2กก./แพ็คแพ็ค/PKT

081501058 ใบเมี่ยงญวน ตราโบราณ แผนกลม 22 ซม. 300 กรัม แพ็ค/PKT

081501060 เอสพี วัตถุเจือปนอาหาร อิมัลซิไฟอิ่ง เอเจนต สําหรับเคก1 กก.กระปอง/TIN

081501061 เนื้อปลาโรนัน แลชิ้นเล็ก ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

081501062 เยลลี่ไขปลา สีเหลือง แพ็ค/PKT

081501067 ซาลาเปาไสครีม ตราจักรพรรดิ 420 กรัม (6 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081501068 ซาลาเปาไสมันมวงญี่ปุน 360 กรัม (6 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081501075 ไสกรอกไกหนังกรอบ SUPER CHEF 500 กรัม แพ็ค/PKT

081501077 ไกจอ ตรา 5 ดาว 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081501078 ปอเปยะผัก ลิตเติ้ลเชฟ (25 กรัม * 40 ชิ้น) แพ็ค/PKT



081501079 ไกจอพริกสด ตรา 5 ดาว 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081501089 ลูกชิ้นปลาระเบิด แบบกลม กก./KG

081501098 เกี๊ยวซาหมู CP 30 ชิ้น แพ็ค/PKT

081501101 ถุงทอง ไสกุง ARO 48 ชิ้น แพ็ค/PKT

081501113 สโมคแซนวิชแฮม ตรา TSS (หมู 2 ตัว) 500 กรัม แพ็ค/PKT

081501126 ไขแดงเค็ม CP 336 กรัม (24-28 ฟอง) แพ็ค/PKT

081501139 หมูยอพริกไทยดํา หมูดี 250 กรัม แทง/PCS

081501147 แฮมหมู TGM 500 กรัม แพ็ค/PKT

081501148 ฟองเตาหู ARO 450 กรัม แพ็ค/PKT

081501172 กุนเชียงหมู ปงหงี่เชียง 900 กรัม แพ็ค/PKT

081501173 กุนเชียงไก เจไน 950 / 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081501175 ไสอั่ว ไซอิ๋ว 460 กรัม แพ็ค/PKT

081501187 โอนี้แปะกวย S&P Quick Meal 150 กรัม แพ็ค/PKT

081501190 หมูยอโบราณ ส. ขอนแกน 170 กรัม (1*2 แทง) แพ็ค/PKT

081501194 มะขามเปยก เนื้อลวน 500 กรัม แพ็ค/PKT

081501197 กระเจี๊ยบแหง ด็อกเตอรกรีน 100 กรัม ถุง/PKT

081501200 แหนมซี่โครงหมู ดอนเมือง JPM 200 กรัม (1*4 ถุง) แพ็ค/PKT

081501238 หลอฮั่งกวย 5 ลูก กลอง/PKT

081501248 หมูยอแผน ผสมเนื้อไก ไซอิ๋ว 500 กรัม แพ็ค/PKT

081501251 ไสกรอกเชดดารเวิรส หมูผสมไกและชีส BUCHER 500 กรัมแพ็ค/PKT

081501253 หมั่นโถว ARO (50 กรัม * 6 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081501254 ฮะเกากุง เจดดรากอน (18 กรัม* 24 ชิ้น) แพ็ค/PKT

081501289 แครอทหั่นเตา แชแข็ง ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

081501314 ไสกรอกคอกเทล ตราบางกอกแฮม (หมูตัวเดียว) 1000 กรัมแพ็ค/PKT

081501315 ไขแดงเค็ม KCF (25 ฟอง) แพ็ค/PKT

081501316 ไกยอ เอนกฟารม 420 กรัม แทง/PCS

081501324 แผนเกี๊ยวซา ตรามัมปุกุ 140 กรัม แพ็ค/PKT

081501368 ไขนกกระทาตมสุก ARO 50 ฟอง แพ็ค/PKT

081501371 ไสกรอกไกรมควัน (จัมโบ) GSB 1000 กรัม แพ็ค/PKT

081501372 เฟรนชฟรายด เสนหยัก SAVEPAK 12 มม. 2 กก. (6 ถุง) ลัง/CTN

081501420 ไกคาราเกะ แชแข็ง 1000 กรัม แพ็ค/PKT

รายการGrocery Non Food
รหัสสินค้า รายการสินค้า / DESCRIPTION หนว่ย /UNIT จำนวน

090100001 ดอกกล้วยไม้ติดใบเตย กํา/BUNDLE

090100002 ดอกกุหลาบสีชมพู ดอก/PCS



090100003 ดอกกุหลาบสีแดง ดอก/PCS

090100004 ดอกบัวสีขาว กํา/BUNDLE

090100006 ดอกมะลิ กก./KG

090100007 บายศรี ชุด/SET

090100008 พวงมาลัยดาวเรือง เล็ก พวง/BUNDLE

090100009 พวงมาลัยดาวเรือง ใหญ พวง/BUNDLE

090100011 พวงมาลัยมะลิ เล็ก พวง/BUNDLE

090100013 หมาก+พลู แพ็ค/PKT

090100023 พวงมาลัยมะลิ กุหลาบเล็ก พวง/BUNDLE

090100028 ดอกกลวยไม/กําเล็ก กํา/BUNDLE

090100029 ดอกบัวหลวง ดอก/PCS

090100030 ดอกคารเมล สีขาว(กําเล็ก) กํา/BUNDLE

090100034 ดอกคารเนชั่น สีชมพู ดอก/PCS

090100037 ดอกคารเนชั่น สีแดง ดอก/PCS

090100042 ดอกคารเนชั่น สีชมพูออน 20 ดอก/กํา กํา/BUNDLE

090100046 ดอกเบญจมาศ สีเหลือง 10 ดอก/ชอ ชอ/BUNDLE

090100047 ดอกมัม สีเหลือง / มัดเล็ก 5 ดอก มัด/BUNDLE

090100049 ดอกกุหลาบมอญ ดอก/PCS

090100052 ดอกกล้วยไม้ กก./KG

090100054 ดอกรัก กก./KG

090100056 ดอกดาวเรือง 100 ดอก/ถุง ถุง/PKT

090100057 ใบเฟิร์น กํา/BUNDLE

090100059 ดอกบานไม่รู้โรย กก./KG

090100062 ใบบัว ใบ/PCS

090200006 กระดาษไขเคลือบพิเศษ ARO 45 ซม. x 50 ม. มวน/ROLL

090200016 กระดาษห่อข้าวมันไก่ แพ็ค/PKT

090200017 กระดาษห่อทุเรียน แพ็ค/PKT

090200024 กล่องโฟมสำหรับบรรจุสินค้า กลอง/PKT

090200025 กลองโฟมใสอาหาร 5" x 7" (1*100 กลอง) แพ็ค/PKT

090200030 กระทะอลูมิเนียม เบอร 24 อัน/PCS

090200039 กระดาษขาวเทา (กระดาษซับมัน) กก./KG

090200041 ถุงขาวขุน ARO 12"x 18" 1 กก. แพ็ค/PKT

090200047 ชอนคนกาแฟพลาสติก (1*100 คัน) แพ็ค/PKT

090200050 ชอนพลาสติกสีขาวขุน 6 นิ้ว (1*100 คัน) แพ็ค/PKT

090200051 ชอนพลาสติกสั้น ARO (1*500 คัน) แพ็ค/PKT

090200052 ชอนไอศครีมคละสี  ARO (1*100 คัน) แพ็ค/PKT



090200054 ชุดชอนสอมพรอมกระดาษ SAVEPAK (1*50 ชุด) แพ็ค/PKT

090200056 กลองอาหารเหลี่ยม 650 มล. SAVEPAK (1*25 ใบ) แพ็ค/PKT

090200057 โซดาไฟ กก./KG

090200060 ตะหลิวใหญ ดามไม อัน/PCS

090200066 ถ่านหุงต้ม กก./KG

090200073 ถุงขยะสีดํา ARO 30" x 40" (อยางหนา) 15 ใบ แพ็ค/PKT

090200077 ถุงพลาสติก / ถุงเย็น 10" x 15" 1 กก./แพ็ค กก./KG

090200078 ถุงพลาสติก / ถุงเย็น 12" x 18" กก./KG

090200079 ถุงพลาสติก / ถุงเย็น 5" x 8" กก./KG

090200080 ถุงพลาสติก / ถุงเย็น 6" x 9" กก./KG

090200081 ถุงพลาสติก / ถุงเย็น 7" x 11" กก./KG

090200082 ถุงพลาสติก / ถุงเย็น 8" x 12" กก./KG

090200083 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 10" x 15" กก./KG

090200084 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 12" x 18" กก./KG

090200088 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 20" x 30" กก./KG

090200089 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 3" x 5" (200กรัม/แพ็ค) กก./KG

090200090 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 4" x 6" กก./KG

090200091 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 5" x 8" กก./KG

090200095 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 6" x 9" กก./KG

090200096 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 8" x 12" กก./KG

090200098 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 9" x 14" กก./KG

090200100 ถุงมือกันความรอน (1*1 คู) คู/PAIR

090200102 ถุงมือพลาสติก (1*12 หอ*24 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090200103 ถุงมือยาง แบบแพทย L (1*100 PCS) กลอง/PKT

090200104 ถุงมือยาง แบบแพทย M (1*100 PCS) กลอง/PKT

090200108 ถุงหูหิ้ว 12" x 20" ARO (อยางหนา) กก./KG

090200109 ถุงหูหิ้ว 15" x 30" กก./KG

090200111 ถุงหูหิ้ว 6" x 11" กก./KG

090200113 ถุงหูหิ้ว 6" x 14" 500 กรัม/แพ็ค กก./KG

090200114 ถุงหูหิ้ว 6" x 14" 100 ใบ/แพ็ค แพ็ค/PKT

090200116 ถุงหูหิ้ว 8" x 16" กก./KG

090200117 ถุงหูหิ้ว 9" x 18" 500 กรัม/แพ็ค กก./KG

090200119 ทัพพี อัน/PCS

090200121 ที่ขูดมะละกอ อัน/PCS

090200122 ที่คีบน้ำแข็ง อัน/PCS

090200123 ที่จุดเตาแกส BOMB (อันเล็ก) อัน/PCS



090200127 ที่ตักผงพลาสติก ดามยาว อัน/PCS

090200129 ที่เปิดกระป๋องแบบหมุน อัน/PCS

090200132 เทียนหอม สําหรับอบขนม เลม/PCS

090200135 ธูปหอม หอใหญ หอ/PKT

090200144 นํ้ายาซักผาขาว ไฮเตอร สีชมพู 2.5 ลิตร แกลลอน/GAL

090200146 นํ้ายาถูพื้น มาจิคลีน สีชมพู 500 มล. ขวด/BTL

090200147 นํ้ายาถูพื้น วิซ สีชมพู 2200 มล. แกลลอน/GAL

090200150 นํ้ายาถูพื้น วิซ สีฟา 4000 มล. แกลลอน/GAL

090200159 นํ้ายาลางจาน ซันไลต 3600 มล. แกลลอน/GAL

090200160 นํ้ายาลางจาน ไลปอนเอฟ 20 ลิตร แกลลอน/GAL

090200161 นํ้ายาลางจาน ไลปอนเอฟ 3600 มล. แกลลอน/GAL

090200163 นํ้ายาลางหองนํ้า เปดโปร 3500 มล. แกลลอน/GAL

090200164 นํ้ายาลางหองนํ้า เปดโปร 900 มล. ขวด/BTL

090200170 น้ำอบไทย ขวด/BTL

090200177 ปูนแดง กก./KG

090200179 แปรงขัดพื้นพร้อมด้าม อัน/PCS

090200180 แปรงซักผ้า อัน/PCS

090200182 แปรงสำหรับทาเนย อัน/PCS

090200188 ผงซักฟอก โปร 25 กก. ลัง/CTN

090200190 ผ้าขาวบาง ผืน/PCS

090200199 ฝอยขัดใยสังเคราะห สกอตชไบรต 3M 4" x 6" (1*1 อัน) อัน/PCS

090200201 ฝอยขัดใยสังเคราะห+ฟองนํ้าแผนเล็ก สกอตชไบรท 3M (1*1 อัน)อัน/PCS

090200203 ฝอยขัดใยสังเคราะห+ฟองนํ้าแผนใหญ สกอตชไบรต 3M (1*1 อัน)อัน/PCS

090200208 ฟลมยืด M-WRAP 30 ซม. x 100 ม. มวน/ROLL

090200210 มีดปอกผลไม้ ดาม/PCS

090200213 ไมกวาดทางมะพราว (ดามไมไผ) อัน/PCS

090200214 ไมกวาดออน (1*1 อัน) อัน/PCS

090200231 ยาฉีดแมลง ชิลดทอกซ 600 มล. กระปอง/TIN

090200234 ยาเส้นม้วน แพ็ค/PKT

090200248 สอมพลาสติกสีขาวขุน 6 นิ้ว (1*100 อัน) แพ็ค/PKT

090200253 หม้อนึ่งข้าวเหนียว อัน/PCS

090200254 หลอดงอสีขาว ARO (1*5*250 อัน) แพ็ค/PKT

090200257 หลอดกาแฟสั้น (1*10 แพ็ค) แพ็ค/PKT

090200258 หวดนึ่งข้าวเหนียว อัน/PCS

090200259 หินลับมีด อัน/PCS

090200261 อลูมิเนียมฟอยด ARO 45 ซม. x 90 ม. มวน/ROLL



090200267 ถุงขยะสีดํา 36" x 45" 15 ใบ/แพ็ค แพ็ค/PKT

090200273 ผาเช็ดโตะ สีนํ้าเงิน 12" x 12" ผืน/PCS

090200276 นํ้ายาซักผาขาว ไฮเตอร สีชมพู 600 ซีซี ขวด/BTL

090200285 ถุงมือยางสีสม L (1*1 คู) คู/PAIR

090200286 สมุดฉีก A4 เลม/PCS

090200288 ครกไม สําหรับตําสมตํา อัน/PCS

090200289 สากไม สําหรับตําสมตํา อัน/PCS

090200296 บัตรตอก (สําหรับบันทึกเวลาเขางาน) ตราโอลิมเปย (1*100 ใบ)แพ็ค/PKT

090200304 นํ้ายาลางจาน ซันไลต 800 มล. ขวด/BTL

090200308 แอลกอฮอลแข็ง ชนิดถัง ARO 14 กก. ถัง/PAIL

090200331 นํ้ายาปรับผานุม คอมฟอรท สีชมพู 3.8 ลิตร แกลลอน/GAL

090200333 ถวยกระดาษ พิมพลาย มีหู 6.5 ออนซ ARO / SAVEPAK (1*50 ใบ)แพ็ค/PKT

090200342 ไม้ไผ่สำหรับล้างกระทะ อัน/PCS

090200345 ถุงพลาสติก / ถุงเย็น 20" x 30" กก./KG

090200361 ฝาแกวนํ้าพลาสติก 16 ออนซ แบบเรียบ เจาะรู ARO (1*50 ชิ้น)แพ็ค/PKT

090200369 เชือกสำหรับมัดเนื้อ มวน/ROLL

090200371 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 5" x 7" กก./KG

090200373 ถวยโฟม ใสหวานเย็น ขนาด 5 " แพ็ค/PKT

090200383 ผาเช็ดโตะ สีนํ้าเงิน 15" x 30" ผืน/PCS

090200394 สบูเหลวลางมือ โพรเทคส 250 มล. ขวด/BTL

090200398 ตะเกียบไม 22 ซม. หอพลาสติก ARO (100 คู) แพ็ค/PKT

090200399 นํ้ายาเช็ดกระจก คิงสสเตลลา 5200 มล. แกลลอน/GAL

090200400 นํ้ายาเช็ดกระจก คิงสสเตลลา 330 มล. ขวด/BTL

090200406 ผากันเปอนแบบเต็มตัว สีขาว อัน/PCS

090200409 ถุงมือยางสีสม ขนาด 8 นิ้ว คู/PAIR

090200420 บานแมลงสาบ อาท แพ็ค/PKT

090200424 นํ้ายาเคลือบเงาหนัง WAXY 125 CC ขวด/BTL

090200428 ผาฟองนํ้า สกอตชไบรต 3M (1*4 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090200440 แกวนํ้าพลาสติกใส แบบหนา 12 ออนซ (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090200459 ขวดพลาสติก สําหรับใสซอสพริก / ซอสมะเขือเทศ ขวด/BTL

090200462 ไมถูพื้นพรอมผา แบบหัวกลม ดาม/PCS

090200465 นํ้ายาลางจาน ซันไลต 20 ลิตร แกลลอน/GAL

090200466 เชือกฟาง มวน/ROLL

090200470 สอมพลาสติกใส 6 นิ้ว (1*100 อัน) แพ็ค/PKT

090200471 ชอนพลาสติกใส 6 นิ้ว (1*100 คัน) แพ็ค/PKT

090200472 ชอน+สอม สแตนเลส ตราซูเปอรเซฟ 12 คู/กลอง กลอง/PKT



090200477 ฝอยเหล็กขัดหม้อ อัน/PCS

090200480 มีดพลาสติก SAVEPAK (1*100 เลม) แพ็ค/PKT

090200487 ไมจิ้มฟนในซอง ไมมีลาย แพ็ค/PKT

090200502 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 4.5" x 7" กก./KG

090200509 ไมปาดนํ้าพรอมดาม 25 นิ้ว อัน/PCS

090200519 ถุงมือยาง แบบแพทย S (1*100 PCS) กลอง/PKT

090200520 ที่ลางขวดนม ดามยาว อัน/PCS

090200572 ผาเช็ดโตะ สีขาว 15" x 30" ผืน/PCS

090200583 ยาฉีดแมลง ไบกอน กระปอง/TIN

090200592 ชอนคนกาแฟพลาสติก (1*500 คัน) อัน/PCS

090200594 มีดหั่นลายอเนกประสงค ตรานกเพนกวิน 4 นิ้ว เลม/PCS

090200599 ถวยนํ้าจิ้มพลาสติกใส+ฝา 1 ออนซ แพ็ค/PKT

090200604 ไมจิ้มฟนสองปลาย ARO 500 กรัม (1*2 แพ็ค) แพ็ค/PKT

090200620 ไม้จิ้มฟันแหลมปลายเดียว กลอง/PKT

090200635 ที่จุดเตาแกส NT-Standard GAS LIGHTER อัน/PCS

090200637 ปากกาไวทบอรด สีนํ้าเงิน ดาม/PCS

090200662 ถุงขยะสีดํา 18" x 20" (1*24 ใบ) แพ็ค/PKT

090200666 ชอนพลาสติกสั้น (1*50 คัน) แพ็ค/PKT

090200686 ครกดินเผา ขนาดกลาง ใบ/PCS

090200693 ถวยนํ้าจิ้มสีขาวขุน 2 ออนซ ARO / SAVEPAK (1*300 ใบ) แพ็ค/PKT

090200694 ฟลมยืด ARO 30 ซม. x 500 ม. มวน/ROLL

090200703 ถุงหูหิ้วใส 9" x 18" (1*100 ใบ) ใสเบเกอรี่ แพ็ค/PKT

090200733 ไมคนกาแฟ ARO 1*300 แพ็ค/PKT

090200734 ยาฉีดแมลง อาท ไรกลิ่น กระปอง/TIN

090200752 กระทงใบตองแหง ขนาดกลาง ใบ/PCS

090200758 ถวยนํ้าจิ้มใส+ฝา 4 ออนซ SAVEPAK (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090200767 ชามไมโครเวฟเล็ก ARO (No0903) 350 ml (1*25 ใบ) แพ็ค/PKT

090200769 กลองขาว+ฝา PP/W ARO (1*25) แพ็ค/PKT

090200771 กรวยกรอกอาหาร ขนาดใหญ อัน/PCS

090200773 ผาปดจมูก (ผา) 1*10 แพ็ค/PKT

090200775 แอลกอฮอลแข็ง แบบถวย ARO (1*50 อัน) แพ็ค/PKT

090200780 หลอดงอสีขาว 24 ซม. ARO (1*10 หอ*100 อัน) แพ็ค/PKT

090200783 กลองโฟมใสอาหารใหญ เบอร 107 (1*100 กลอง) แพ็ค/PKT

090200785 แกวนํ้าใส แบบนิ่ม 6 ออนซ (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090200791 ถุงมือยางสีสม ขนาด 7.5 นิ้ว คู/PAIR

090200796 ถวยนํ้าจิ้มใส แบบออน+ฝา 2 ออนซ (1*50 ใบ) (No.2996)แพ็ค/PKT



090200803 ผากันเปอน (แบบผา) ผืน/PCS

090200806 กระทงใบตองแหง ขนาดใหญ ใบ/PCS

090200826 ถุง HD ตัดตรง 12" x 18" แพ็ค 500 กรัม แพ็ค/PKT

090200958 สอมจิ้มผลไมพลาสติกสี (1*500 อัน) แพ็ค/PKT

090200961 กาวดักหนู (กระปอง) กระปอง/TIN

090200981 ถวยนํ้าจิ้มใส+ฝา 3 ออนซ SAVEPAK (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090200984 กระปุกกลมใส+ฝา 2 ออนซ (1*20 ใบ) แพ็ค/PKT

090200986 ตะแกรงตักของทอด อัน/PCS

090200988 ถุงเย็นใส 9" x 14" กก./KG

090201000 แปรงทองเหลืองขัดพื้น (ดามยาว) อัน/PCS

090201005 แกวนํ้าพลาสติก+ฝา 3 ออนซ (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090201006 ถุงซิปใส 4 ซม. x 6 ซม. 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090201012 ฟลมยืด ARO ถนอมอาหาร 18" * 500 เมตร มวน/ROLL

090201014 ตะแกรงกรองนํ้ามัน 10" อัน/PCS

090201016 ฟลมยืด แบบมวน 18" ตราเอ็มแรป มวน/ROLL

090201030 ถุงหูหิ้วใส 6" x 14" ARO (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090201031 ถุงหูหิ้วใส 8" x 16" ARO (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090201042 ไมจิ้มฟนซองกระดาษ ARO (1*500 อัน) แพ็ค/PKT

090201045 กระดาษเช็ดปาก SAVEPAK (1*24 แพ็ค*200 แผน) แพ็ค/PKT

090201046 กระดาษดอลลี่ รองเคกกลม 7.5" (1*250 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090201049 ไมเสียบอาหาร (ชายธง) ARO (1*100 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090201054 ไมเสียบหมูสะเตะ 5" แพ็ค/PKT

090201058 นํ้ายาถูพื้น มาจิคลีน สีชมพู 5.2 ลิตร แกลลอน/GAL

090201069 แกสกระปอง AIKO (1*3 PCS) แพ็ค/PKT

090201072 หนังยาง วงเล็ก ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090201095 ถุงชงกาแฟ โบราณ อัน/PCS

090201100 กลองเบเกอรี่ 05 (1*100 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090201112 กระดาษเช็ดปาก ARO 40 ซม. x 40 ซม. (1*250 แผน) แพ็ค/PKT

090201116 ฟองนํ้าหุมตาขาย โพลีไบรท ซิลเวอร อัน/PCS

090201134 ยางรีดนํ้า 18" ดามอลูมิเนียม ดาม/PCS

090201137 ขวดพลาสติกใสซอสมะเขือเทศ (แบบบีบ) 500 มล. ขวด/BTL

090201140 รองเทาบูทสีขาว เบอร 10 แบบสั้น คู/PAIR

090201150 ถุงมือยางสีสม ขนาด 8.5 นิ้ว คู/PAIR

090201151 สเปรยทําความสะอาดหองครัว มาจิคลีน 500 มล. ขวด/BTL

090201152 ที่เปิดขวดน้ำอัดลม อัน/PCS

090201168 ผาสําหรับไมถูพื้น 12 นิ้ว ผืน/PCS



090201169 ไมถูพื้นพรอมผา 12 นิ้ว อัน/PCS

090201177 ผงซักฟอก บรีส เอกเซล 900 กรัม ถุง/PKT

090201178 นํ้ายาลางหองนํ้า วิกซอล 900 มล. ขวด/BTL

090201218 กระบวย 6 นิ้ว ดามไม ตรามาลาย อัน/PCS

090201226 นํ้ายาลางจาน โปร 400 มล.*3 ถุง แพ็ค/PKT

090201233 ถุงหูหิ้วแบบใส ARO 12"x20" กก./KG

090201235 ฝาแกวนํ้าพลาสติกใส 12 ออนซ แบบเรียบ เจาะรู (1*50 อัน)แพ็ค/PKT

090201240 เตาถาน (ขนาดกลาง) อัน/PCS

090201244 ผงซักฟอก โอโม 4.5 กก. ถุง/PKT

090201246 สกอตชไบรต Poly อยางหยาบ (1*12 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090201271 แปรงทองเหลืองขัดตะแกรง อัน/PCS

090201278 ฝอยขัดใยสังเคราะห สกอตชไบรต 3M 10 กรัม*1 อัน อัน/PCS

090201281 นํ้ายาเช็ดกระจก คิงสสเตลลา 2020 มล. แกลลอน/GAL

090201282 นํ้ายาถูพื้น มาจิคลีน สีชมพู 1800 มล. แกลลอน/GAL

090201285 ฝอยสแตนเลส 3M 14 กรัม  1*12ชิ้น แพ็ค/PKT

090201291 กระดาษชําระมวนใหญ มีลาย+ปรุ SAVEPAK (4 มวน) แพ็ค/PKT

090201292 กระดาษเช็ดปาก ซิลด ปอปอัพ (50 แผน*30 หอ) แพ็ค/PKT

090201298 หมวกคลุมผมผ้าตาข่ายสีขาว ใบ/PCS

090201300 ไมปาดนํ้าพรอมดาม 20 นิ้ว อัน/PCS

090201302 ผาเช็ดโตะ สีขาว 12" x 12" ผืน/PCS

090201305 ถุงมือพลาสติก ARO (1*100) แพ็ค/PKT

090201310 ถุงรอน-เย็น ARO 6" x 9" 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090201315 ยาฉีดกันยุง ไบกอน เขียว ไรกลิ่น 300 มล. (1*3 กระปอง)แพ็ค/PKT

090201321 กระชอนกรองของทอด ดามแดง 20 ซม. อัน/PCS

090201338 กระติกนํ้าแข็ง ขนาด 27 ลิตร ใบ/PCS

090201358 ถวยนํ้าจิ้มกลม 100 มล. (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090201418 มีดทําครัวดามไมปลายแหลม 7 นิ้ว PENGUIN เลม/PCS

090201445 ตะแกรงทองเหลือง ดามไม สําหรับตักของทอด 10 นิ้ว อัน/PCS

090201450 ถุงรอน-เย็น 7" x 11" 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201451 ผงซักฟอก เปาเอ็มวอช 8000 กรัม ถัง/PAIL

090201455 กลองพลาสติกกลมใหญใส สําหรับใสสลัด  1*50 ใบ แพ็ค/PKT

090201458 นํ้ายาซักผาสี ไฮเตอร สีเหลือง 500 มล. ขวด/BTL

090201459 ถุงรอน-เย็น 12" x 18" แพ็ค/PKT

090201469 เทียนวันเกิด (1x2x24 ) แพ็ค/PKT

090201471 ถุงหูหิ้วใส 11" x 22" ARO (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090201483 ไม้กลัด แพ็ค/PKT



090201503 สเปรยปรับอากาศ แอมบิเพอร กลิ่นลาเวนเดอร 300 มล.*3แพ็ค/PKT

090201516 ผงซักฟอก โปร 2000 กรัม ถุง/PKT

090201517 กระบวย 4 นิ้ว ดามไม ตรามาลาย อัน/PCS

090201518 ตะหลิวกลาง ดามไม ตรามาลาย อัน/PCS

090201525 สอมจิ้มผลไมพลาสติกสีใส (2 ซี่) (100 อัน) แพ็ค/PKT

090201526 ถุงรอน-เย็น 4"x7" กก./KG

090201549 นํ้ายาถูพื้น มาจิคลีน สีแดง 5.2 ลิตร แกลลอน/GAL

090201550 แกสกระปอง สําหรับเติมไฟแช็ค กระปอง/TIN

090201565 กระดาษซับมันขนาด 60x40 ซม. มวน/ROLL

090201579 กระทะเหล็ก ดามไม เบอร 18 ใบ/PCS

090201586 นํ้ามันครอบจักวาล  โซแน็ก 400 มล. กระปอง/TIN

090201588 ผงซักฟอก บรีส เพาเวอร 3000 กรัม ถุง/PKT

090201591 ถุงหูหิ้วใส 12" x 20" 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201600 ถุงหูหิ้วใส 6" x 14" ใสเบเกอรี่ แพ็ค/PKT

090201601 ถุงหูหิ้วใส 8" x 16" ใสเบเกอรี่ แพ็ค/PKT

090201610 ถุงขยะสีดํา แบบหนา 28" x 36" 25 ใบ/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201611 ถุงรอน-เย็น ARO 5" x 8" 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090201614 ถุงรอน-เย็น 16"x 24" กก./KG

090201615 กระดาษเช็ดหนา เซลล็อกซฟลาเวอร 150 แผน (1*6 กลอง)แพ็ค/PKT

090201643 แกว PP ใส 10 ออนซ SAVEPAK (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090201661 กลองขาว 2 ชอง+ฝา PAN-402 (1*25 ใบ) แพ็ค/PKT

090201662 ถวยชิม 1 ออนซ PS+ฝา (1*100) แพ็ค/PKT

090201663 กลองขาว SAVEPAK 750 มล. PP+ฝา (1*50) แพ็ค/PKT

090201666 อลูมิเนียมฟอยด ตราไดมอนด 12"x 75 ฟุต มวน/ROLL

090201667 ถุงหูหิ้ว PE 6" x 11" ARO (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090201678 กลองเคก 2 ปอนด ARO (1*12 ใบ) แพ็ค/PKT

090201700 ถุงซิปใส 13 ซม. x 20 ซม. 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090201703 หนากากอนามัย size L กลอง/PKT

090201704 โฟมลางมือ คิเรอิ คิเรอิ 250 มล./ขวด ขวด/BTL

090201706 โฟมลางมือ คิเรอิ คิเรอิ (ถุงเติม) 200 มล. ถุง/PKT

090201708 นํ้ายาปรับผานุม ไฮยีน สีขาว 3500 มล. แกลลอน/GAL

090201710 หลอดชอนพลาสติก สีนํ้าตาล แพ็ค/PKT

090201712 ที่ขูดชีส อัน/PCS

090201714 กรวยพลาสติก อัน/PCS

090201718 ไม้ตีแมลงวัน อัน/PCS

090201720 จานกระดาษยอยสลายได BIO ขนาด 6" 1*50 ใบ แพ็ค/PKT



090201721 ตะกรอลวกบะหมี่ ดามไม อัน/PCS

090201722 กระทะเทฟลอน เบอร 12 ใบ/PCS

090201723 กระดาษรองอบเคลือบซิลิโคน ตรา BAKEWELL กลอง/PKT

090201724 กระติกนํ้ากลม 15 ลิตร ใบ/PCS

090201725 ถุงรอน-เย็น 9" x 14" กก./KG

090201726 ถุงรอน-เย็น 10" x 15" กก./KG

090201727 สเปรยปรับอากาศ เกลด กลิ่นเลมอน กระปอง/TIN

090201728 ตาชั่ง 2 กก. อัน/PCS

090201730 ไม้กวาดขนไก่ อัน/PCS

090201732 ไม้กวาดพลาสติก อัน/PCS

090201733 ถวยซอส PS 0.5 ออนซ ตรา SAVEPAK (1*300 ใบ) แพ็ค/PKT

090201734 ถวยกระดาษ ไมมีลาย 4 ออนซ ตรา SAVEPAK (1*80 ใบ) แพ็ค/PKT

090201737 กระดาษอเนกประสงค สกอตต (1*6 มวน) แพ็ค/PKT

090201738 แปรงเช็ดกระจก ดามปรับได ดาม/PCS

090201739 กรรไกร 8 นิ้ว (1*2 อัน) แพ็ค/PKT

090201740 ถุงขยะสีดํา แบบหนา SAVEPAK 40" x 60" 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090201742 กระทะเทฟลอน ทรงกนลึก ขนาด 30 ซม. ใบ/PCS

090201745 ถุงซิปใส 6 ซม. x 8 ซม. ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

090201748 ครกหิน ขนาดกลาง ใบ/PCS

090201749 สากหิน อัน/PCS

090201750 ถุงหูหิ้ว 12" x 20" แพ็ค/PKT

090201751 ลูกเหม็น แพ็ค/PKT

090201753 ฝาแกว 16 ออนซ รูปโดม เจาะรู (1*50 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090201757 รองเทาบูทสีดํา เบอร 11.5 คู/PAIR

090201759 ไมขัดพื้น แบบใยขัดสีดํา สกอตชไบรท อัน/PCS

090201761 นํ้ายาลางจาน SAVEPAK 3800 มล. แกลลอน/GAL

090201764 ถุงรอน-เย็น 8" x 12" กก./KG

090201769 ฝาแกวนํ้าพลาสติกใส 95 มม. แบบเรียบ เจาะรู (1*50 อัน)แพ็ค/PKT

090201773 กระดาษอเนกประสงค แมกโม แบบ 3 ตอน (1*6 มวน) แพ็ค/PKT

090201783 ชามไบโอชานออย ARO ขนาด 500 มล. (1*50 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090201785 ตาชั่ง 1 กิโลกรัม อัน/PCS

090201786 กระดาษเช็ดมือ สกอตต ชนิดเติม (250 แผน x 4 หอ) แพ็ค/PKT

090201790 ตะแกรงสี่เหลี่ยม # 2116 คละ อัน/PCS

090201793 การบูร (1*10 ซอง) ถุง/PKT

090201794 นํ้ายาลางจาน ARO 3800 มล. แกลลอน/GAL

090201797 มีดอีโต้ เลม/PCS



090201798 ถุงมือพลาสติก HDEP หอ/PKT

090201799 ที่คั้นนํ้ามะนาว อันเล็ก อัน/PCS

090201800 นํ้ายาลางจาน ARO 20 ลิตร แกลลอน/GAL

090201801 ผงซักฟอก ARO 9000 กรัม แพ็ค/PKT

090201802 ถุงขยะสีดํา SAVEPAK 36" x 45" อยางหนา 8 ใบ/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201804 ถุงขยะสีดํา แชมเปยน 24" x 28" (40 ใบ/แพ็ค) แพ็ค/PKT

090201807 ฝอยขัดใยสังเคราะห สกอตชไบรต 3M 4" x 6" (1*24 อัน)แผง/TRAY

090201809 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 6" x 9" ARO 2 กก. แพ็ค/PKT

090201812 นํ้ายาถูพื้น ARO สีชมพู 5200 มล. แกลลอน/GAL

090201815 ถุงพลาสติก / ถุงเย็น ARO 16" x 24" กก./KG

090201816 แผนทองคําเปลว แผนเล็ก 100 แผน แพ็ค/PKT

090201818 เทปใส สกอตช 3/4" แกนใหญ (1*8 มวน) กลอง/PKT

090201820 ถุงกระดาษสีนํ้าตาล 13 ซม.x 21.7 ซม. ARO (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090201821 ถุงกระดาษ 9.5x16.5 ซม. แพ็ค/PKT

090201823 นํ้ายาซักผาขาว ไฮเตอร สีฟา 2500 มล. แกลลอน/GAL

090201824 แกวนํ้าพลาสติกใส แบบแข็ง GPPS 22 ออนซ ARO (1*50 ใบ)แพ็ค/PKT

090201827 ถุงหูหิ้ว 7" x 15" ตรามาบิน 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201828 ถุงหูหิ้ว 8" x 16" ตรามาบิน 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201829 ถุงหูหิ้ว 9" x 18" ตรามาบิน 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201831 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 5" x 9" ตราปู 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201832 ถุง HD ตัดตรง 5" x 8" ตราปู 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201833 ถุง HD ตัดตรง 6" x 9" ตราปู 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090201834 กระทงคัพเคก พิมพลาย 6 ซม. ARO (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090201836 กลองอาหารแอนดี้ 2500 มล. ชิ้น/PCS

090201837 โหลกลมกระบอก ฝา+ชอน 1000 มล. [1x4] ชุด/SET

090201847 อลูมิเนียมฟอยด ตราไดมอนด 12" x 200 ฟุต กลอง/PKT

090201879 เชนไดรท 1 สเปรยกําจัดปลวก 600 มล. (1*2 กระปอง) แพ็ค/PKT

090201884 ถุงพลาสติก / ถุงรอน HD แบบขุน 6" x 9" กก./KG

090201885 ถุงพลาสติก / ถุงรอน HD แบบขุน 8" x 10" กก./KG

090201887 ถุงพลาสติก / ถุงรอน HD แบบขุน 12" x 18" กก./KG

090201888 กลองเบเกอรี่ ARO 02 (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090201890 ถุงรอน PP ใส ARO 7" x 11" แพ็ค 2 กก. แพ็ค/PKT

090201891 แกลลอนเหลี่ยม 4 ลิตร ใบ/PCS

090201892 แกวนํ้าพีพีใส SAVEPAK 12 ออนซ (1*50) แพ็ค/PKT

090201894 ถวยนํ้าจิ้มกลม ARO 30 มล. (1*50) แพ็ค/PKT

090201895 ถวยนํ้าจิ้มกลม ARO 40 มล. (1*50) แพ็ค/PKT



090201896 หลอดชอนสีนํ้าตาล/ดํา ARO (100*10) แพ็ค/PKT

090201898 ผงซักฟอก เปา ซิลเวอรนาโน 800 กรัม ถุง/PKT

090201899 ฟองนํ้าตาขาย สกอตชไบรต (1*6 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090201900 หมอสตูร 26 ซม. ARO 11.5 ลิตร ใบ/PCS

090201901 ถุงกระดาษสีนํ้าตาล 14.6x 27 ซม.(1*100) แพ็ค/PKT

090201902 ถาดขนมปงพิมพลาย 6" x 6" ARO (100) แพ็ค/PKT

090201904 เหยือกนํ้า มาลาย 11 ซม. ใบ/PCS

090201907 ถวยชิม สีขาว 3 ออนซ (50 ใบ) แพ็ค/PKT

090201909 สกอตไบรตถังปน T1 ใบ/PCS

090201915 ที่ตักไอศกรีม แบบขูด อัน/PCS

090201916 ปากกาลบคําผิด (ลิควิดเปเปอร) อัน/PCS

090201917 เหยือกนํ้า 1.8 ลิตร ใบ/PCS

090201918 อลูมิเนียมฟอยด ตราไดมอนด 18" x 37.5 ฟุต กลอง/PKT

090201919 หลอดงอสีนํ้าตาล ARO 250 หลอด/หอ (1*5 หอ) แพ็ค/PKT

090201921 โหลบรรจุอาหาร 2.9 ลิตร (1*2) แพ็ค/PKT

090201925 หลอดงอสีขาว ARO 250 หลอด/หอ (1*4) แพ็ค/PKT

090201930 หลอดงอ หอกระดาษสีขาว ARO (100 หลอด*10 หอ) แพ็ค/PKT

090201932 กระดาษหออาหาร / ใบตองเทียม ARO 12" x 12" 1 กก./แพ็คแพ็ค/PKT

090201934 แปรงลวด สําหรับขัดเตา ดาม/PCS

090201935 สกอตชไบรต ที่เช็ดกระจก 1"x1" อัน/PCS

090201937 ถุงเย็นใส 4" x 6" 500 กรัม แพ็ค/PKT

090201940 ตาชั่ง แบบเข็ม ขนาด 15 กิโลกรัม อัน/PCS

090201943 เจลลางมือ 450 มล. ขวด/BTL

090201944 ถุงกระดาษสีนํ้าตาล 13*8*18.5 ซม. (1*50) แพ็ค/PKT

090201945 ถังตมนํ้าไฟฟา ขนาด 20 ลิตร เครื่อง

090201947 ไฮเตอร คัลเลอรสีชมพู 3000 มล. แกลลอน/GAL

090201978 กลองขาวพลาสติก+ฝา PP 650 มล. (1*50ใบ) แพ็ค/PKT

090201979 ถุงหูหิ้ว ยอยสลายได 6" x 14" ARO (1*400 ใบ) แพ็ค/PKT

090201980 ตะกราพลาสติก (แบบกลม) มีขอบสี ใบ/PCS

090201981 กระชอน 10 นิ้ว อัน/PCS

090201985 ถุงขยะสีดํา แบบหนา แชมเปยน 36" x 45" (10 ใบ) แพ็ค/PKT

090201986 ถุงขยะสีดํา แบบหนา HERO 28" x 36" (1 กก.) แพ็ค/PKT

090201987 ถวยนํ้าใส ARO 16 ออนซ GPPS. (1*50) แพ็ค/PKT

090201988 ผาเอนกประสงค COTTON 100% คละสี (1*4 ผืน) แพ็ค/PKT

090201989 กระดาษเช็ดปาก เทนเดอร ปอปอัพ 86 แผน x 30 หอ แพ็ค/PKT

090201990 เทปใสแกนเล็ก UNITAPE 1/2" 36Y. (1*12 อัน) แพ็ค/PKT



090201991 ผาขนหนู ARO 12*12 สีนํ้าเงิน (1*5) แพ็ค/PKT

090201992 ผาขนหนูนาโน ARO 12"*12" สีกรมทา (1*5 ผืน) แพ็ค/PKT

090201994 ถวยกระดาษ SAVEPAK 260 ซีซี (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090201996 กระทะเหล็ก เบอร 17 อัน/PCS

090201997 ชอนไอศครีมเล็ก สีขาวขุน (1*50 อัน) แพ็ค/PKT

090201998 สเปรยกันยุง กลิ่นฟลอรา ขวด/BTL

090202002 กลองพลาสติกใส 02S (100 ใบ/แพ็ค) แพ็ค/PKT

090202003 กระบอกฉีดนํ้า แบบใส อัน/PCS

090202005 กลองเบเกอรี่ T5 ARO (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090202006 ถุงขยะสีดํา แชมเปยน 24" x 28" (30 ใบ* 2 แพ็ค) แพ็ค/PKT

090202007 ถุงขยะสีดํา B.BAG 20" x 25" 24 ใบ/กลอง กลอง/PKT

090202008 ถุงขยะสีชา ARO 18" x 20" (1 กก./แพ็ค) แพ็ค/PKT

090202011 หลอดกาแฟยาว (1*10 หอ) แพ็ค/PKT

090202014 ถุง HD 16" x 24" สีขาวขุน ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

090202015 แอลกอฮอล จีพีโอ 450 ซีซี ขวด/BTL

090202017 พวงมาลัย 7 สี แบบพลาสติก พวง/BUNDLE

090202018 ถุงขยะสีดํา แบบหนา HERO 24" x 30" แพ็ค 1 กก. แพ็ค/PKT

090202019 นํ้ายาทําความสะอาดหองครัว มาจิคลีน 3500 มล. แกลลอน/GAL

090202022 ชอนไบโอเมท 6 นิ้ว (1*80 อัน) แพ็ค/PKT

090202026 เหยือกนํ้ากลม 2.74 ลิตร 2 ใบ/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202027 ฟลมยืดหออาหาร ARO 14" x 500 ม. มวน/ROLL

090202028 ฝาเรียบ 90 มม. เจาะรู แบบขุน SAVEPAK (1*50 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090202029 สารส้ม กก./KG

090202030 กระดาษ A4 80G 1*500 (MUT) รีม/PKT

090202031 ที่เบิร์นอาหาร อัน/PCS

090202032 สเปรยทําความสะอาดครัว MR.MUSCLE ขวด/BTL

090202033 ถุงหูหิ้ว 12" x 26"  500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202034 ถุงขยะสีดํา แบบหนา ARO 36" x 45" (10 ใบ) แพ็ค/PKT

090202035 กานคนกาแฟ ARO สีขาว / นํ้าตาล 250 อัน (1*2 หอ) แพ็ค/PKT

090202038 คอนทุบเนื้อ ใหญ อัน/PCS

090202039 ถาดขนมปง 1 แผน 8" x 6.2" ARO (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090202041 ถวยใสนํ้าใส ARO 6 OZ.GPPS (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202043 รางปลั๊กไฟ DATA #TC6 10 หลา อัน/PCS

090202044 ถานอัดแทง 10 กก. แพ็ค/PKT

090202047 กลองอาหาร 7" 600 มล. เกรซซิมเปล (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202048 มีดปอกผลไม แบบมีลาย เลม/PCS



090202050 แอลกอฮอลแข็ง ขนาด 10 กรัม ตราเฟอรโน (1*50 อัน) แพ็ค/PKT

090202052 ถาดวางชอนสอม แบบ 4 ชอง ใบ/PCS

090202053 ไมขัดพื้น แบบใยขัดสีเขียว สกอตชไบรท อัน/PCS

090202054 รองเทาบูทสีขาว เบอร 11.5 คู/PAIR

090202055 เสื่อไมไผสําหรับทําซูชิ 27 ซม. x 27 ซม. ชิ้น/PCS

090202056 ปากกาลูกลื่น สีนํ้าเงิน FABER CASTELL  (1*10 ดาม) แพ็ค/PKT

090202057 ปากกาไวทบอรด สีแดง (1*12 ดาม) แพ็ค/PKT

090202058 ปากกาไวทบอรด สีดํา (1*12 ดาม) แพ็ค/PKT

090202061 กระบวย 2.5 นิ้ว ดามสี ตรามาลาย อัน/PCS

090202067 กระทะเหล็กเคลือบดํา ดามไม 36 ซม. ใบ/PCS

090202069 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 2.5" x 4" แพ็ค/PKT

090202074 เทียนไข สีขาว 7 นิ้ว กลอง/PKT

090202079 หมอสตูว ARO 22 ซม. (7.5 ลิตร) ใบ/PCS

090202080 มีดครัวดามไมปลายแหลม 8" PENGUIN เลม/PCS

090202081 มีดครัวดามไมปลายตัด 8" PENGUIN เลม/PCS

090202082 มีดสับกระดูกดามไม 6.5" เลม/PCS

090202089 ผงซักฟอก บรีส เมติก 8000 กรัม ถัง/BULK

090202090 หมออลูมิเนียม เบอร 32 นิ้ว ใบ/PCS

090202091 หมออลูมิเนียม เบอร 28 นิ้ว ใบ/PCS

090202092 ถุงซิปใส 23 ซม. x 35 ซม. ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

090202093 ถุงจีบ 5" x 8" 500กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202095 ผงซักฟอก บรีส เพาเวอร 4500 กรัม ถุง/PKT

090202096 ที่ตีไข 12" ARO อัน/PCS

090202097 ผาขนหนูนาโน ARO 12"*12" สีเลือดหมู (1*5 ผืน) แพ็ค/PKT

090202098 กระดาษอเนกประสงค สกอตต 90 แผน (1*3 หอ) แพ็ค/PKT

090202099 ที่ตักนํ้าแข็ง แบบสแตนเลส อัน/PCS

090202100 มวยนึ่งข้าว อัน/PCS

090202103 ที่จายหลอด ARO 250 เสน (23 ซม.) อัน/PCS

090202104 กระทะดามหลอ เบอร 15 ขนาด 35 ซม. ใบ/PCS

090202106 กระทงฟอยด ARO เบอร 3217 (1*500 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090202109 ไมเสียบปลาดุก 50 ชิ้น/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202110 กลองอาหาร กลม SAVEPAK 500 มล. (1*15 ใบ) แพ็ค/PKT

090202111 รถเข็นอเนกประสงค 4 ลอ 300 กก. คัน

090202112 นํ้ายาลางจาน 3M 3800 มล. แกลลอน/GAL

090202115 สบูเหลวลางมือ SAVEPAK สีชมพู 3700 มล. แกลลอน/GAL

090202116 ถุงนํ้าตาลหูเกลียว ARO 15x8x21 ซม. แพ็ค/PKT



090202121 ถุงซิปใส 9 ซม. x 13 ซม. ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090202123 ขวดซอส 12 ออนซ แบบ 3 รู (1*3 อัน) แพ็ค/PKT

090202125 ถวยกระดาษ มีหู สีขาว 8 ออนซ SAVEPAK (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202128 นํ้ายาปรับผานุม คอมฟอรท 1400 มล. ถุง/PKT

090202129 ฟลมยืด ARO 10" x 500 ม. มวน/ROLL

090202130 แอลกอฮอลเจล ชนิดถัง ตราเฟอรโน 14 กก. ถัง/PAIL

090202131 ชุดชอนสอมใส 6 นิ้ว ARO (1*50 คู) แพ็ค/PKT

090202132 ถุงมวนปรุ 12" x 18" ARO 500 ใบ แพ็ค/PKT

090202135 กลองใสแซนวิช (PR-51) ARO (1*100 ใบ) แพ็ค/PKT

090202136 ถุงหูหิ้วใส 12" x 26" ARO (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202137 กระดาษเช็ดปาก ARO 33 ซม. x 33 ซม. (500 แผน) หอ/PKT

090202138 หมวกคลุมผมอนามัย สีขาว ARO (1*50 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090202140 นํ้ายาลางหองนํ้า วิกซอลไวท (สีขาว) 3500 มล. แกลลอน/GAL

090202141 นํ้ายาปรับผานุม ไฮยีน สีมวง 3500 มล. แกลลอน/GAL

090202142 ผงซักฟอก บรีส เอกเซล 2700 กรัม ถุง/PKT

090202143 กระดาษซับมันเอนกประสงค 10*10 แพ็ค/PKT

090202144 เทปใส มวนใหญ 2" มวน/ROLL

090202145 ถุง PPT พับขาง ใส 7" x 11" 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202146 ถุง PPT พับขาง ใส 6" x 9" 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202147 หลอดชอน หุมกระดาษ 21 ซม. ตราทานตะวัน (1*5 หอ*100 อัน)แพ็ค/PKT

090202151 ซองจดหมายแบบยาว สีขาว (12 ซอง) แพ็ค/PKT

090202153 อาหารแมว ME-O รสทูนา 1.2 / 1.3 กก. ถุง/PKT

090202154 ถุงกระดาษสีนํ้าตาล หูเกลียว 22*8*26 ซม. (25 ใบ) แพ็ค/PKT

090202155 ที่คั้นนํ้าผลไม ทรงเหลี่ยมใหญ อัน/PCS

090202158 นํ้ายาถูพื้น มาจิคลีน สีมวง 5.2 ลิตร แกลลอน/GAL

090202159 ไมจิ้มฟนหัวรม ARO 500 กรัม (1*2 แพ็ค) แพ็ค/PKT

090202160 กาวดักหนูสําเร็จรูป N-RAT 100 กรัม (1*3 แพ็ค) แพ็ค/PKT

090202162 ถุงขยะสีดํา แบบมวน ARO 18" x 20" (1*100 ใบ) มวน/ROLL

090202166 ขวดซอส 15 ออนซ (1*4 ขวด) แพ็ค/PKT

090202167 กระดาษชําระ ARO (1*12 มวน) แพ็ค/PKT

090202168 ถุงหูหิ้ว 12" x 20" ตรามาบิน 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202173 ถุงรอน-เย็น ARO HD 7" x 11"  1กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090202177 กระดาษอเนกประสงค ARO (1*6 มวน) แพ็ค/PKT

090202179 ขนมแมว แบบครีมมี่ทรีต รสไก+ตับ ตรามีโอ (15 กรัม*4 ซอง)แพ็ค/PKT

090202180 ถุงขยะสีดํา แบบหนา HERO 30" x 40" แพ็ค 1 กก. แพ็ค/PKT

090202185 ผาเอนกประสงค 18" x 18" SAVEPAK (1*2 ผืน) แพ็ค/PKT



090202192 ผงซักฟอก บรีส เอกเซล (สีมวง) 800 กรัม ถุง/PKT

090202193 หนังยาง วงเล็ก สีแดง 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202194 พิมพ์รูปหัวใจ แพ็ค/PKT

090202195 พิมพ์รูปดอกไม้ แพ็ค/PKT

090202198 ขวดซอสใหญ 30 ออนซ (1*2 ขวด) แพ็ค/PKT

090202199 ถุงกระดาษสีนํ้าตาล หูเกลียว 23*15*23 ซม. (25 ใบ) แพ็ค/PKT

090202202 ฝอยสแตนเลส สกอตชไบรต 25 กรัม (1*6 อัน) แพ็ค/PKT

090202204 แผนกันกระแทก 1.30 ม. * 1.50 ม. (Bubble Wrap) มวน/ROLL

090202205 ถวยปากหยัก PP สีขาว ARO / SAVEPAK (1*20 ใบ) แพ็ค/PKT

090202209 ผงซักฟอก โอโม 2700 กรัม ถุง/PKT

090202212 ถุงพลาสติก HD 8" x 12" แพ็ค 500 กรัม แพ็ค/PKT

090202213 สอมยาว PP ใส 6 นิ้ว ARO / SAVEPAK (1*100 อัน) แพ็ค/PKT

090202217 สเปรยปรับอากาศ FRESHY กลิ่นเลมอน 300 มล. กระปอง/TIN

090202218 แปรงทองเหลืองขัดพื้น (ทรงเตารีด) อัน/PCS

090202226 กระชอน พลาสติก 24 ซม. อัน/PCS

090202228 ธงค็อกเทล 6.5 ซม. (1*100 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090202230 กระดาษเช็ดปาก ARO 30 ซม. x 30 ซม. (500 แผน) หอ/PKT

090202231 ไมจิ้มฟนสองปลายกลมใหญ ARO (1*12 แพ็ค) แพ็ค/PKT

090202232 ฟองนํ้าหุมตาขาย โพลีไบรท อัลตรา (1*12 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090202234 หมอซึ้ง / หมอนึ่งอาหาร 40 ซม. ตราจระเข อัน/PCS

090202236 หนังยาง วงใหญ ARO 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT

090202237 นํ้ายาลางจาน ซันไลต เลมอน 550 มล.*3 ถุง แพ็ค/PKT

090202239 นํ้ายาลางจาน ซันไลต เลมอนเทอรโบ ขวดปม750 มล. (1*3 ขวด)แพ็ค/PKT

090202242 ยาฉีดกันยุง ไบกอน เขียว ไรกลิ่น 600 มล. (1*3 กระปอง)แพ็ค/PKT

090202244 ผงซักฟอก บรีส คัลเลอร 2500 กรัม ถุง/PKT

090202245 กระติบใสขาวเหนียว ขนาดกลาง อัน/PCS

090202246 ถุงขยะสีดํา แบบหนา แชมเปยน 30" x 40" (15 ใบ) แพ็ค/PKT

090202256 ถานอัลคาไลน PANASONIC AAA แพ็ค 8 กอน แพ็ค/PKT

090202260 ผงซักฟอก โอโม 4300 กรัม ถุง/PKT

090202265 ไฟแช็ค อัน/PCS

090202267 ถาดฟอยดกลมกลาง P-3379 (1*25 ใบ) แพ็ค/PKT

090202273 ชอนไอศครีม สีขาว ARO / SAVEPAK (1*500 อัน) แพ็ค/PKT

090202276 หลอดงอสีขาว ARO หอฟลม (1*100 อัน) แพ็ค/PKT

090202277 ผงซักฟอก บรีส เอกเซล คอมฟอรท 2400 กรัม ถุง/PKT

090202278 เทปกาว อลูมิเนียม สําหรับติดหมอ มวน/ROLL

090202282 กาวดักหนูสําเร็จรูป N-RAT 200 กรัม (4 คู) (1*2 กลอง) แพ็ค/PKT



090202284 กระติกนํ้ากลม 17 ลิตร ใบ/PCS

090202287 พลาสเตอรปดแผล แบบผา เทนโซพลาส (1*100 ชิ้น) กลอง/PKT

090202288 ไมพาย 1.5 เมตร อัน/PCS

090202295 ตะปู สําหรับทํากระทง (ตัวเล็ก) 1 กก. ถุง/PKT

090202299 กระบวยเล็กดามยาว สําหรับตักเครื่องปรุง อัน/PCS

090202300 เครื่องเย็บกระดาษ (แม็ก) ตัว/PCS

090202301 ลวดเย็บกระดาษ (ลูกแม็ก) กลอง/PKT

090202302 กลองขาว เยื่อธรรมชาติ เฟสท 600 มล. (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202309 แกวนํ้าพลาสติกใส+ฝา 6 ออนซ (1*50 ชุด) แพ็ค/PKT

090202312 กลองอาหาร+ฝา PP ใส ARO 1000 มล. (1*25 ใบ) แพ็ค/PKT

090202315 แกวนํ้าพลาสติกใส แบบแข็ง 16 ออนซ (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202316 ไมเสียบลูกชิ้น 4" 250 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202317 ไมเสียบลูกชิ้น 5" 250 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202318 ไมเสียบลูกชิ้น 6" 250 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202319 ไมเสียบลูกชิ้น 7" 250 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202320 ไมเสียบลูกชิ้น 8" 250 กรัม/แพ็ค แพ็ค/PKT

090202321 ขวดเหลี่ยม PP ตรา ARO 180 ซีซี (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202331 กระดาษชําระ สกอตต คลีนแคร 3 ชั้น (1*6 มวน) แพ็ค/PKT

090202334 กระดาษชําระ SAVEPAK (1*40 มวน) แพ็ค/PKT

090202342 ครกไม+สาก ขนาดใหญ ชุด/SET

090202344 ถวยกระดาษ สีขาว มีหู 6.5 ออนซ ARO / SAVEPAK (1*50 ใบ)แพ็ค/PKT

090202348 ผาขนหนูนาโน ARO 12"*12" สีเทา (1*5 ผืน) แพ็ค/PKT

090202350 กาวดักแมลงวัน ตราคางคาว 30 กรัม (1*6 กระปุก) แพ็ค/PKT

090202354 อาหารลูกแมว วิสกัส รสทูนา+ปลาทู 85 กรัม * 12 ซอง แพ็ค/PKT

090202356 ไมปาดนํ้าพรอมดาม 15 นิ้ว อัน/PCS

090202357 ถุงหูหิ้ว ยอยสลายได 12" x 20" ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

090202359 ชามไมโครเวฟ ARO 650 มล. (1*25 ใบ) แพ็ค/PKT

090202360 นํ้ายาถูพื้น มิสเตอรมัสเซิล กลิ่นสวีทฟลอรัล สีชมพู 5.2 ลิตรแกลลอน/GAL

090202364 ถวยพลาสติก 210 มล. (1*25 ใบ) แพ็ค/PKT

090202365 ฝอยขัดใยสังเคราะห+ฟองนํ้า 3.5"x6" สกอตชไบรท 3M (1*6 อัน)อัน/PCS

090202369 กระดาษชําระ สกอตต คลีนแคร 3 ชั้น (1*24 มวน) แพ็ค/PKT

090202372 กลองโฟมปคนิค ไมมีไส สีขาว 10 กก. ใบ/PCS

090202376 อาหารลูกแมว วิสกัส จูเนียร รสปลาทะเลและนม 1.1 กก. แพ็ค/PKT

090202388 นํ้ายาลางจาน SAVEPAK 20 ลิตร แกลลอน/GAL

090202389 กลองอาหารไบโอชานออย 2 ชอง 1000 มล. ARO (1*50 ใบ)แพ็ค/PKT

090202390 ถุงหูหิ้ว ยอยสลายได 8" x 16" 1 กก./แพ็ค แพ็ค/PKT



090202391 นํ้ายาฆาเชื้อแบคทีเรีย-ดับกลิ่น สปาคลีน 3800 มล. แกลลอน/GAL

090202394 กลองขาว 3 หลุม สีดํา+ฝา S&C L-34 (1*25 ชุด) แพ็ค/PKT

090202396 กลองโฟมใสอาหาร 210 x 198.3 x 40 มม. ARO (1*100 กลอง)แพ็ค/PKT

090202398 ขวดกลม PET 250 ซีซี ARO (1*40 ขวด) แพ็ค/PKT

090202400 กลองเคกบราวนี่ 20.5*20.5*5 ซม. (1*24 ใบ) แพ็ค/PKT

090202406 กระดาษรองแกวนํ้า (1*250 แผน) แพ็ค/PKT

090202409 ปนโตเคลือบสีเหลือง 14 ซม. (5 ชั้น) ชุด/SET

090202415 จานไบโอชานออย 9 นิ้ว มีขอบ ARO (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202416 ชามไบโอชานออย ARO ขนาด 350 มล. (1*50 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090202418 ถานอัลคาไลน PANASONIC AA แพ็ค 4 กอน แพ็ค/PKT

090202424 ถุงมือผา (คู) คู/PAIR

090202425 อาหารเปยก วิสกัส รสทูนา 85 กรัม * 12 ซอง (แมวโต) แพ็ค/PKT

090202429 ไมแขวนเสื้อ (1*12 อัน) แพ็ค/PKT

090202431 อาหารแมว วิสกัส รสปลาซาบะยาง 3 กก. ถุง/PKT

090202433 หม้อต้มโจ๊ก ใบ/PCS

090202435 กระติกนํ้าแข็งสี่เหลี่ยม 10 ลิตร ใบ/PCS

090202445 ยาฉีดกันยุง ไบกอน ฟา 300 มล. (1*3 กระปอง) แพ็ค/PKT

090202448 เทปกระดาษกาวยน สกอตช 36 มม. x 20 หลา แกน 3 นิ้ว (1*3มวน)แพ็ค/PKT

090202450 อาหารปลาทุกสายพันธุ ซากุระโกลด 250 กรัม แพ็ค/PKT

090202462 แอลกอฮอลแข็ง แบบกอน 12 กรัม ARO (50 ชิ้น) ถุง/PKT

090202465 ปูนขาว กก./KG

090202466 กระดาษเช็ดปากแฟนซี สีชมพู ARO 33 ซม. x 33 ซม. (250 แผน)แพ็ค/PKT

090202470 ถุงซิปใส 30 ซม. x 45 ซม. ARO 1 กก. แพ็ค/PKT

090202471 อาหารแมว วิสกัส รสปลาทู 480 กรัม ถุง/PKT

090202476 อาหารแมว วิสกัส รสปลาทูนา 1.2 กก. ถุง/PKT

090202477 ที่ไสผักและผลไม อีซี่ ตราเพนกวิน อัน/PCS

090202478 ที่ปอกผิวผักและผลไม 2 คม เบอร L อัน/PCS

090202486 กระดาษอเนกประสงค SAVEPAK หนา 2 ชั้น (6 มวน) แพ็ค/PKT

090202497 ไมกวาดดามพลาสติก (3 ดาม) แพ็ค/PKT

090202498 ฝอยขัดใยสังเคราะห สกอตชไบรต 6" x 9" (10 อัน) แพ็ค/PKT

090202500 กลองขาว เยื่อธรรมชาติ เฟสท ชอยส 725 มล. (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090202501 กระดาษเช็ดปาก ARO ปอปอัพ 86 แผน x 30 หอ แพ็ค/PKT

090202514 มีดหั่นดามไมปลายตัดเอียง 6.5" เลม/PCS

090202516 ถวยพลาสติกสําหรับทําวุนรูปวงกลม 100 ใบ แพ็ค/PKT

090290028 กอนดับกลิ่นในหองนํ้า ตรา ARO กอน/PCS

090290031 ปลอกกระดาษกันความรอน & เย็น 100 ชิ้น /แพ็ค แพ็ค/PKT



090290032 กรงดักหนู อัน/PCS

090290033 ถุงขยะสีดํา SAVEPAK 30" x 40" อยางหนา 10 ใบ/แพ็ค แพ็ค/PKT

090290034 กลองใสตะเกียบ พลาสติก กลอง/PKT

090290037 ถุงหูหิ้วใส ARO 9" x 18" แพ็ค/PKT

090290042 นํ้ายาขจัดคราบ เปด มิสเตอรมัสเซิล (สีเหลือง) 3500 มล. แกลลอน/GAL

090290043 อี-ซี่ บอนด กาวรอน 20 กรัม หลอด/PCS

090290045 กระดาษอเนกประสงค พินน เนเชอรัล 200 / 225 แผน* 4 หอแพ็ค/PKT

090290048 ถุง HD ขาวขุน 10" x 15" 1 กก. แพ็ค/PKT

090290050 หลอดชาไข่มุก แพ็ค/PKT

090290052 โอเอซิส จัดดอกไม กอน/PCS

090290055 แกวนํ้าพีพีใส ARO / SAVEPACK 16 ออนซ (1*50) แพ็ค/PKT

090290059 ผายางกันเปอน เต็มตัว สีดํา XL ตัว/PCS

090290060 ถังนํ้า 66 ลิตร สีดํา SAVEPAK ใบ/PCS

090290062 ถวยกลม+ฝาโดม ขนาด 7 ออนซ (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090290066 ถุงพลาสติก / ถุงรอน HD แบบขุน 8" x 12" 500 กรัม แพ็ค/PKT

090290067 ถุงหูหิ้วใส 12" x 20" ใสเบเกอรี่ แพ็ค/PKT

090290068 ถุงหูหิ้วใส PE 12" x 26" ใสเบเกอรี่ (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090290069 หลอดงอสีนํ้าตาล 24 ซม. (1*10 หอ*100 อัน) แพ็ค/PKT

090290070 หลอดงอสีจัมโบ ARO (1*100 อัน* 10 หอ) แพ็ค/PKT

090290074 ผากันเปอน PVC สีขาว 26" x 40" (1*2 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090290079 ไมเสียบอาหาร 7" แพ็ค/PKT

090290082 ไม้ช๊อตยุง อัน/PCS

090290083 เทียนเอนกประสงค SAVEPAK (1*100 ชิ้น) ถุง/PKT

090290085 รองเทาบูทสีดํา เบอร 10.5 คู/PAIR

090290086 รองเทาบูทสีดํา เบอร 12.5 คู/PAIR

090290092 ผงซักฟอก โปร 3000 กรัม ถุง/PKT

090290093 แกวนํ้า PP ใส 22 ออนซ (1*50 ) แพ็ค/PKT

090290094 หลอดงอสีนํ้าตาล หุมพลาสติก (1*100 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090290095 หนากากอนามัย 3 ชั้น DURA (1*50 ชิ้น) กลอง/PKT

090290097 ถวยกระดาษ SAVEPAK 130 ซีซี (4 ออนซ) (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090290098 กระทะเทฟลอน ทรงกนลึก ขนาด 36 ซม. อัน/PCS

090290101 เกรียง ขนาด 3 นิ้ว อัน/PCS

090290102 ผากันเปอนลายทางสีดํา แบบเต็มตัว ผืน/PCS

090290104 ที่ขูดมะพราวดามไม ขนาดเล็ก อัน/PCS

090290105 ขวดเหลี่ยม PET ตรา ARO ขนาด 250 มล. (1*40 ใบ) แพ็ค/PKT

090290108 ถุงใสแกว 1 ชอง 11 x 36 ซม. (500 ใบ) แพ็ค/PKT



090290111 แปรงทาเนย  ขนาด กวาง2.5 " x  ยาว5 " อัน/PCS

090290113 กลองเบเกอรี่ PR-07 ( 1*100 ) แพ็ค/PKT

090290114 หนังยางวงใหญ 500 กรัม แพ็ค/PKT

090290115 ผาเย็น สโนว (1*10 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090290116 นํ้ายาปรับผานุม คอมฟอรทอัลตรา สีฟา 650 มล. ถุง/PKT

090290118 สอมยาว PP ใส ARO  7 นิ้ว (1*100 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090290119 มีดยาว PP  ตรา ARO 7 นิ้ว (1*100 ชิ้น แพ็ค/PKT

090290120 กลองเบเกอรี่ F-55 SAVEPAK  ขนาด9.5x12.5x9 ซม. (1*25 ชิ้น)แพ็ค/PKT

090290121 แหนบดึงก้างปลา อัน/PCS

090290123 ที่ดูดน้ำหัวบีบสีแดง อัน/PCS

090290124 มีดแกะสลัก เลม/PCS

090290125 กระดาษซับมัน ARO ขนาด 8" x 8" (1*500 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090290126 หมอซึ้ง / หมอนึ่งอาหาร (กลาง) อัน/PCS

090290127 ฟองนํ้าหุมตาขาย โพลีไบรท อัน/PCS

090290128 แกวกระดาษรอน สีขาว ไมมีหู 8 ออนซ (1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090290129 ฝาปดแกวกระดาษรอน 8 ออนซ ( 1*50 ใบ) แพ็ค/PKT

090290130 ถวยนํ้าจิ้มสีขาวขุน 0.5 ออนซ (1*300 ชิ้น) แพ็ค/PKT

090290131 แผนใยขัดพรอมดามจับ สกอตซไบรท 3M อัน/PCS

090290133 สําลีแผนรีดขาง ตรารถพยาบาล 50 กรัม (1*100 แผน) แพ็ค/PKT

090290134 นํ้าเกลือ KLEAN & KARE 1000 มล. ขวด/BTL

090290135 สกอตไบรต ม็อบดันฝุนไมโครไฟเบอร 3M ดาม/PCS

090290137 สเปรยปรับอากาศ มิกซ กลิ่นมะลิ 320 มล. กระปอง/TIN

090290138 ถุงพลาสติก / ถุงรอน 7" x 11" กก./KG

090290141 เจลใสทําความสะอาดมือ STARLINE 500 มล. ขวด/BTL

090290142 ที่ปมโถสุขภัณฑ ดามพลาสติก อัน/PCS

090290144 กลองโฟมใสอาหาร JT-502  7"x10" (1*100 กลอง) แพ็ค/PKT

090290149 สเปรยทําความสะอาดเคลือบเงาผิวสแตนเลส 3M 600 กรัมกระปอง/TIN


