#สนับสนุนสินค้าช่วง COVID-19
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วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

ทิวลิปชุมชนเนินพยอม รุ่น 1

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
กล้วยมาบชลูด รุ่น 1

สั�งขั�นตํ�า : 10 ห่อ ขึ�นไป (ไม่มีส่ง) / สั�ง 50 ห่อ ขึ�นไป (ส่งในตัวระยอง)
จัดส่งสินค้า : ถ้าส่งต่างจังหวัด คิดนํ�าหนักตาม Kerry
0867107011

ไส้ขนมเป�� ยะ : ถั�วฟ�ก / หมูแดง / หมูชะมวง /มันม่วง/ถั�ว/ไข่เค็ม/ฝอยทอง/

0867107011

คุณจิรสุดา สุขเจริญ
58 หมู่ ต.ห้วยโป�ง

กระหรี�ไก่/สับปะรด/ถั�วใบเตย/ถั�วไข่เค็ม/ไข่ชาโคล

Tuinui Banana Crisp
(@pageFatzcase)

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

กล้วยหอม
แผ่นทอด
รสหวาน
40 บาท

ราคา : 10 บาท ต่อชิ�น / 12 ชิ�น 100 ฿
สั�งขั�นตํ�า : 12 ชิ�น
จัดส่งสินค้า : ขึ�นอยู่กับระยะทาง แถวนิคมมาบตาพุ ดฯ เริม
� ต้นที� 40 ฿
(วสช.จ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปส่ง)

28/111 หมู่ ต.มาบตาพุ ด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
0805645943 / 0894068008

คุณลาวรรณ์ ยั�งยืน

กล้วยกวน
50 บาท

OTOP
กล้วยหอมแผ่น
GMP /มผช./อย.

OTOP
กล้วยกวน
GMP /มผช./อย.
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8 เซียน ขนมเป��ยะแห่งระยอง

0805645943

OTOP
GMP
อย.

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก รุ่น 1
www.kohkokry.com

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
จัดส่งสินค้า : ภายในจังหวัดไม่มี
OTOP
อย.
GMP

24/29 หมู่ ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ส่งต่างจังหวัดตามนํ�าหนักของ Kerry

081 5780587

คุณอําไพ วรรณดอนแดง
@likemericeme

0815780587

Rice me ชิน� ละ 25 บาท
5 ชิน
� 100 บาท
10 ชิ�น 180 บาท

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี�
1 กิโลถุงละ 80 บาท

ขั�นตอนการใช้ : นําเข้าไมโคเวป ประมาณ 2-3 นาที (ใช้ได้ 200 ครั�ง)
นํามาวางที�บ่า ช่วยผ่อนคลายความเหนื�อยล้า

ภายในประกอบไปด้วยสมุนไพรไทย
และข้าวที�ช่วยกักเก็บและกระจายความร้อน
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วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสนม รุ่น 2

วิสาหกิจชุมชน
อาหารปากคลอง
กรอกยายชา รุ่น 5

จัดส่งสินค้า : เขตมาบตาพุ ด/เนินพระ 80 บาท / เขตบ้านฉาง 120 บาท
15/16 หมู่ 3 ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

0825195554

0970172589

คุณเอ๋ วงษ์น้อย คุณอ้อย

นํ�าสํารอง : คําฝอย/รสเก็กฮวย

ตะไคร้/ใบเตย ราคา 25 บาท/ขวด

ราคา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองสนม
จ.ระยอง (@baannongsanom)

0970172589

35 บาท/ขวด

ขั�นตํ�า : 2 โหล

รสโอเลี�ยง ราคา 20 บาท/ขวด

สั�งขั�นตํ�า : ขนมจีบ ซาลาเปา 500 บาท ต่อรอบ ต่อ 1 สถานที�

� 5 kg. ต่อรอบ ต่อ 1 สถานที�
ไส้กรอกฯ สั�งซือ
ห่อหมก 3 ห่อขึ�นไป แถวกรอกยายชา เริ�มต้นที� 40 บาท
จัดส่งสินค้า : ส่งฟรี แถวเนินพระ (แม่ค้าขอกําหนดเวลาไปส่งเอง)
ถ้าไกลจากนั�น คิดตามจริงขึ�นอยู่กับระยะทาง

เบเกอรี� : เค้กฝอยทอง/ เค้กบัตเตอร์/
แยมโล/บราวนี/� ขนมไข่/มัพฟ�นจิว� /
เค้กกล้วยหอมจิ�ว
นํ�าสํารองรุ่นเนื�อน้อย

รสดั�งเดิม ราคา 10 บาท/ขวด
(1 โหล 100 บาท)
ขั�นตํ�า : 2 โหล

หมายเหตุ : สั�งล่วงหน้า 1 วัน

ราคา : กล่องละ 20 บาท
สั�งขั�นตํ�า : 20 กล่อง (คละรสได้)

ซาลาเปาไส้ หมูแดงไข่เค็ม/หมูสับ/ถั�วดํา/เผือก/ใบเตย/ครีม
1 แพ็ ค (12 ลูก) ราคา 120 บาท (คละไส้ได้)

ขนมจีบหมู แพ็ คละ 50 ลูก ราคา 200 บาท (แถมนํ�าจิ�ม กระเทียมเจียวทุกแพ็ ค)
ขนมจีบกุ้ง แพ็ คละ 50 ลูก ราคา 250 บาท (แถมนํ�าจิม
� กระเทียมเจียวทุกแพ็ ค)

ห่อหมกปลาอินทรีย์ ห่อละ 35 บาท ( 3 ห่อ 100 บาท)

ไส้กรอกอีสานหมูล้วน แบบเปรี�ยว 1 kg. มี 30 ลูก ราคา 150 บาท

วิสาหกิจชุมชน
6
หมี�กรอบเอาได้ รุ่น 5

14 หมู่ที� 4 ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

0993461695
คูณรัตนาภรณ์ รอดพ้ น
ยายชา-อาหารแปรรูปหมูยอ

2524070305

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี ซื�อได้ที�ๆ ร้านครัวข้าวหอม (ติดกับชุมชนหนองบัวแดง) มีสินค้าตลอด
จัดส่งสินค้า : ไม่มี
หมายเหตุ : ยกเว้น สั�ง 10 กล่องขึ�นไป โปรดสั�งล่วงหน้า 1 วัน
5 ซ.สุขุมวิท 62 (แหลมพยอม)
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
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065 220 4330

คุณสุจิตรา ณ.รังษี
Prim.roseth

0652204330
prim.roseth

วิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์น�าํ ข้าวโพด
หัวนํ�าตกพั ฒนา รุ่น 5

หมี�กรอบรสดั�งเดิม 17 g. กล่องละ 40 บาท
(3 กล่อง 100 บาท)

(12 กล่อง 360 บาท )

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
จัดส่งสินค้า : คิดตามจริงผ่านวินมอเตอร์ไซค์ หรือ Lineman
สั�งเกิน 50 ขวด ส่งฟรี
เขตมาบตาพุ ด
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ด
หมายเหตุ : สั�งล่วงหน้า 2 วัน

นาํ� ข้าวโพด 10
0%

ขวดละ 20 บา
ท

ดํา/
ดผสม งา
น�าํ ข้าวโพจมูกข้าวสาลี/
/
เมล็ดเจีย ัก
ล
ง
ม
แ
ด
็
ล
เม
5 บาท
ขวดละ 2

38/97 ตําบลมาบตาพุ ด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

0917569195

cornyong

jj3897

คุณธิญาดา สิงห์ศรี

cornyong.cornmilk

8

9

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปา�
ชุมชนตําบลเนินพระ รุ่น 3

0952524219

คุณสุดา จิตดล (ป�าดา)

0952524219

20 บาท/ขวด

เ

ชะมวง(ขวดให
เยม
80 บาท/ขวด

ชะมวง(ขวดเล
ก็
เยม
40 บาท/ขวด

)

มว่ งหาวมะนาว
�าํ มะ
โ

ห่

น

กลุ่มเกษตรอินทรีย์โขดหิน-เขาไผ่

้ มด
ชะมวงพรอ
มื�
น�าํ
25 บาท/ขวด

)่
ญ

สั�งขั�นตํ�า : 30 ขวดขึ�นไป
จัดส่งสินค้า : ไม่มีบริการส่ง รับสินค้าที� วิสาหกิจชุมชนเท่านั�น
หมายเหตุ : สั�งล่วงหน้า 1 วัน

1/1 ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เ

โขดหิน-เขาไผ่ รุ่น6

สั�งขั�นตํ�า : 300 บาท
(รับสินค้าเองที�บ้าน)

นาํ� พ

80 บาท/ขวด

200 บาท แต่ต้องสั�งสินค้าถึง 500 บาท
ขึ�นไป ถึงจะจัดส่ง

ช
ู ะมวง(ขว
ดเ
ิ หม
รก

40 บาท/ขวด

็ )
ลก

นํ�าไผ่จืด

นํ�าฝาง

ช
ู ะมวง(ขว
ดใ
ิ หม
รก

หญ)่

นาํ� พ

จัดส่งสินค้า : การจัดส่ง คิดค่าขนส่ง

หมายเหตุ : สั�งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
85 หมู่ที� 2 ตําบลเนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง

0868252997 0818152730

ขวดละ 10 บาท

คุณปราโมท

คุณจี�ด

รสชะมวง
(@Roschamuang)

0868252997
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็ก
หาดสุชาดา รุ่น 5

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรเขาโบสถ์ รุ่น 4
สั�งขั�นตํ�า : 10 ชิน� ส่งฟรีมาบตาพุ ด (ถ้าตํ�ากว่า 10 ชิน� ส่งไปรษณีย์ ไม่คิดค่าส่ง)
จัดส่งสินค้า : เขตพื� นที�อื�นๆ ทั�งในและต่างจังหวัด 10 ชิ�น ส่งไปรษณีย์ฟรี!!

หากสั�ง 20 -50 ชิ�น คิดค่าส่ง 50 บาท

หมายเหตุ : สินค้ามีตลอดสั�งได้ตลอดค่ะ

3/5 หมูที� 4 ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

0871400261 0981455601
คุณกบ
คุณผึ�ง

จัดส่งสินค้าพื� นที�เขตอื�น : ส่งไปรษณีย์ตามนํ�าหนักสินค้า

อย.ก้างปลาเห็ดโคนทอด
อย.เนื�อปลาเห็ดโคนแดดเดียวทอด

ปลาแดดเดียว ก้างปลาทอดกรอบ
วิสาหกิจชุมชนหาดสุชาดา ระยอง
(@kangplasuchada)
134 หมู่ 7 ต.ทับมา
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

0814290745
คุณวรรณา

ครัวเขาโบสถ์-Kruakhaoboat

0814290745

Kruakhaoboat

0981455601
suchada.store

พู)

� ลอ
p Me (กะปก
่ งช
rim
ม
120 g
Sh

หมู ซองละ 50 บาท
เเคป

กะป� (กระปก
ุ ก

)
ลม

ราคา 100 บาท

500 g. ราคา 120 บาท

ก้างปลาเห็ดโคนทอดกรอบ รสดั�งเดิม/ปาป�ก้า/บาร์บีคิว ถุงละ 50 บาท
(ขั�นตํ�า 4 ถุง ส่งฟรี เขตเนินพระ มาบตาพุ ด)
250 g. ราคา 60 บาท

เนื�อปลาเห็ดโคนที�แร่แล้ว 1 kg. ราคา 270 บาท

(ส่งฟรี เขตเนินพระ มาบตาพุ ด)

ปลาเห็ดโคนตัดหัว 1 kg. ราคา 130 บาท
(ส่งฟรี เขตเนินพระ มาบตาพุ ด)

ปลาเห็ดโคนปรุงรสพร้อมทอด 1 kg. ราคา 150 บาท
(ส่งฟรี เขตเนินพระ มาบตาพุ ด)
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วิสาหกิจผลิตภัณฑ์แปรรูป
PING AN 1568
ตากวน – อ่าวประดู่

สั�งขั�นตํ�า : 500 บาท ขึ�นไป
การจัดส่ง : เขตมาบตาพุ ด ส่งฟรี!!

วิสาหกิจชุมชนแหลมสงวน
สลัดโรลข้าวไร้ท์เบอรี� รุ่น 5

(ค่าจัดส่งขึ�นอยู่กับระยะทาง : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ด เริ�มต้นที� 20 บาท
เนินพระ เริ�มต้นที� 20 บาท/ ตัวเมืองระยอง เริ�มต้นที� 40 บาท/บ้านฉาง เริ�มต้นที� 50 บาท

หมายเหตุ : สั�งล่วงหน้า 4 วัน

สั�งขั�นตํ�า : 10 กล่อง (ส่งฟรี เขตเนินพระ /มาบตาพุ ด/
เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุ ด)

OTOP

หมายเหตุ : สั�งล่วงหน้า 1 วัน

69 ต.มาบตาพุ ด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

99/45 หมู่ที� 7 ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

081 714 5476

0812093363
คุณสมใจ ศรีความเจริญ

คุณวันฤดี แก้ววรรณา
Iya-Selected Fresh Salad Rolls

karntea_ofﬁcial

0812093363
karantea_ofﬁcial

0817145476
saucebyiya.ofﬁcial

สลัดโรลกล่องดั�งเดิม
ราคา 35 บาท 5 ชิ�น
( 3 กล่อง 100 บาท)

นํ�าสลัด ขวดละ 89 บาท
รสวาซาบิ

รสหม่าล่า
รสต้มยํา
รสซีฟูด
�
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วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางไฮโดรฟาร์ม
สั�งขั�นตํ�า : 10 กล่อง หมายเหตุ : สั�งล่วงหน้า 2 วัน ไม่มีบริการส่ง
154/32 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

0629652565
คุณอนุชา งามกิจ

สลัดกล่อง ระยอง
by I AM SALAD

0629652565

สลัดโรล กล่องละ 45 บาท

กิมจิ 50 บาท

แฮมเบอร์เกอร์ 35 บาท

แซนวิชทูน่า 25 บาท

สลัดแรปไก่พริกไทยดํา 50 บาท

วิสาหกิจชุมชนประเภทเครื�องสําอางค์ เเชมพู

1

16/16 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

2

0969356541

วิสาหกิจชุมชนบ้านรลิน กรีนลิฟวิ�ง รุ่น 6

คุณรัชฎาพร จั�นเจริญ (ปลาย)

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี

จัดส่งสินค้า : ผ่าน Flash เท่านั�น ส่งฟรี !!!!

สบู่เหลว สูตรขมิ�นชัน ฝาง นํ�าผึ�ง
ขวดเล็ก (250 ml) 90 บาท

ขวดกลาง (500 ml) 175 บาท

นํ�ายาอเนกประสงค์ (250 ml) ราคา 35 บาท

ขวดใหญ่ (1,000 ml)

340 บาท

นํ�ายาซักผ้า (1,100 ml) ราคา 130 บาท

BaanRalin - Natural & Organic Living
(@BaanRalin)

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
บ้านเทวินทร์ รุ่น 1
OTOP
GMP.
มผช.
อย.

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มีขั�นตํ�า
การจัดส่ง : 500 บาทขึ�นไป ส่งฟรี!! เขตมาบตาพุ ด บ้านฉาง

35 บาท

038941144 / 0875969334
คุณอภิญญา ตระกูลเทวินทร์
Baan Tavin-บ้านเทวินทร์

จ่ายตามจริง ตามเรตค่าส่งสินค้าของ Kerry

สบู่มะหาด(Lakoocha Soap)
สบู่มะละกอ(Papaya Soap)
สบู่มะรุม(Moringa Soap)

12/4 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Apinya_a1

250 บาท
250 /500 /750 บาท

โลชั�นมะหาด
ขนาด 120 g

250 บาท
Mangosteen Sunscreen
Foundation SPF10 PA+++
ขนาด 10 g

4

250 บาท

คุณกมลวรรณ นาคศิ ลา

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
การจัดส่ง : ส่งผ่าน Flash หรือ Kerry

Banbonsoap15789
phat10240
phat21150

สบู่เหลว

จํานวน 1 – 10 ขวด ค่าขนส่ง 35 – 90 บาท
(ขึ�นอยู่กับนํ�าหนักสินค้า)
จํานวน 20 – 50 ขวด ค่าส่ง 120 บาท
จํานวน 50 – 100 ขวด ส่งฟรี!!

สบู่ก้อน

สับปะรด
กล้วยหอม
วาซาบิ
ขมิ�น

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านทุ่งต้นเลียบ รุ่น 4

GQ หน้ากาก
ผ้ากันนํ�า

59 บาท

50 บาท

129 บาท

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
การจัดส่ง : ผ่าน Flash เริ�มต้นที� 40 บาท
หมู่ 4 เทศบาลตําบลมาบข่าพั ฒนา
อ.เมือง จ.ระยอง

0861397068

คุณบานชื�น กลีอิ�ม

แชมพู ขวดละ 99 บาท

0861397068
Tonleabbrand

53/1 ถ.เสริมสุวรรณ
ต.มาบตาพุ ด อ.เมือง จ.ระยอง

Banbon Soap-สบู่จากผลไม้

วิสาหกิจชุมชน

Tonleab:Handmade Shampoo

อย. ลิตเติ�ลเมอเมตคอสเมติกส์ รุ่น 3
0823949246

Pomegranate Day Cream
ขนาด 10 g

3

วิสาหกิจชุมชนมาบตาพุ ด

Grape seed Serum S/M/L

Set shampoo 259 บาท
Set Shampoo + Lip Scrub 299 บาท
Lip Scrub ชิ�นละ 70 บาท

5

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านศาลเจ้า รุ่น 4
88/8 หมู่ 2 ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง
0968754965

0934394464

คุณวัชรี วิเชียรสกุลโชติ คุณเเตงโม

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
การจัดส่ง : ผ่าน Kerry เริ�มต้นที� : 50 บาท

Chao Claire by Ariya
0934394464
tangmo_maxx

เซตแชมพู ครีมนวด

269 บาท

แชมพู

ครีมนวด ขนาด 250 ml

150 บาท

สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง ขนาดเล็ก/ใหญ่

35 บาท/ 120 บาท

สบู่ก้อนกลิน
�

ลูกยอ

50 บาท

กลิ�นชาโคล

สบู่เหลวอาบนํ�า ขนาด 300 ml

150 บาท

วิสาหกิจชุมชนประเภทของใช้

155 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

0861406699

1

วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก รุ่น 1
สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี

การจัดส่ง : Flash ชิ�นแรก เริ�มต้นที� 50 บาท

OTOP
GMP.
มผช.

หมวกย้อมคราม ใบละ 250 บาท
เสื�อยืดย้อมคราม ตัวละ 250 บาท

คุณไพลิน โด่งดัง

เสื�อเชิตย้อมคราม ตัวละ 550 บาท

วิสาหกิจชุมชนแตนบาติกผ้ามัดย้อม
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ร่ม คันละ 650 บาท

0861406699

3

“ผ้ามัดย้อมสวยๆ มีหลายแบบหลายสีผลิตมาใหม่ๆ เลยนะคะ
เสื�อยืดเป�นผ้าcotton ,com 100% เนื�อนุ่มใส่สบาย”

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม มผช.
ผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชลูด รุ่น 3
สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
บริการจัดส่ง : ผ่าน Kerry ชิ�นแรก 70 บาท ชิ�นต่อไป 20 บาท

55 ชุมชนมาบชลูดซอย 3
มาบชลูด-แหลมสาน ต.ห้วยโป�ง
อ.เมือง จ.ระยอง

Chalud กระเป�าผ้าวิสาหกิจชุมชนมาบชลูด

0816491089

0816491089

คุณประคอง เกิดมงคล

กระเป�าถือ ใบละ 220 บาท

กระเป�าเป�ใบใหญ่ 350 บาท ใส่ notebook ได้

ถุงใส่แก้วเยติ ใบละ 70 บาท

กระเป�าสตางค์ แบบยาว 150 บาท

พวงกุญแจผ้า อันละ 50 บาท

ซองใส่มือถือ 120 บาท

รองเท้าใส่ในบ้าน (Slippers) คู่ละ 70 บาท

2

วิสาหกิจชุมชนสกรีนเสื�อผ้า
ชุมชนตลาดห้วยโป�ง รุ่น 3
8/1 หมู่ ต.ห้วยโป�ง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

0864006467 / 0876581991
คุณโฉมศรี ปรุงแต่ง

เสื�อยืดราคา 200 บาท ทุกตัว
(2xl เพิ� มอีก 20 บาท)

Mudjai-มัดใจ

0864006467
mudjai.rayong

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
การจัดส่ง : ผ่าน Kerry/Flash เริ�มต้นที� 50 บาท

เสื�อคอปาดราคา 350 บาท

เสื�อคอจีนราคา 450 บาท
ผ้าคลุมไหล่ราคา ผืนละ 250 บาท

4

วิสาหกิจชุมชนคลองนํ�าหูผ้าหมักนํ�านมข้าว รุ่น 5
สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
การจัดส่ง : สั�งซื�อครบ 500 บาท ส่งฟรี!!

ยอดสั�งซื�อไม่ถึง 500 บาท คิดค่าส่ง 35 บาท

OTOP
มผช.

2/75 ต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

081 5728560

คุณกฤษญาณี สังข์ทอง

ผ้าคลุมไหล่ผ้าหมักนํ�านมข้าว (ผ้าฝ�าย) กัดลาย ขนา 60 x 200 ซม. ชิ�นละ 250 บาท
ผ้าขาวม้าหมักนํ�านมข้าว (ผ้าฝ�าย) ขนาด 100 x 200 ชิ�นละ 250 บาท

สานเส้นฝ�าย Sansenfay

หน้ากากผ้าฝ�ายหมักนํ�านมข้าว ชิ�นละ 45 บาท

0815728560

หน้ากากผ้ามัสลินสีขาว 2 ชั�น ชิ�นละ 18 บาท

imsewsew

กระโปรงผ้าหมักนํ�านมข้าว กัดลาย ตัวละ 380 บาท

5

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เอื�ออาทรบ้านพลา

สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
การจัดส่ง : สามารถส่งไปรษณีย์ได้

สําหรับผ้าทอมือ สามารถนัดส่งสินค้าในเขต บ้านฉาง มาบตาพุ ดฟรี!

5/666 หมู่ 5 ต.พลา
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

0928914661

Mudjai-มัดใจ

0928914661

คุณชวนชื�น สงวนพวก (ป�าชื�น)

35 บาท
หน้ากากลายไทย
(ตัวเนื�อผ้า ผ้าพิ มพ์ ลายไทย + ผ้ามัสลิน)

1,000 บาท
ผ้าทอมือผสมไหมประดิษ(เลียนแบบผ้าไหม)
กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร

600 บาท
ผ้าลายทางผ้า 2 ตะกอ
ขนาด : กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร

600 บาท

ตะกร้าขาวดํา 80 บาท

ตะกร้าแถวเหลือง 200 บาท

ลูกประคบสด 80 บาท
ลูกปะคบแห้ง 80 บาท

ยาหมอง 50 บาท

พิ มเสนนํ�า 50 บาท

1

วิสาหกิจชุมชนประเภทของตกแต่ง

วิสาหกิจชุมชน

มผช.

มาบข่ามาบใน รุ่น 2
สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
การจัดส่ง : ถ้ายอดครบ 1,000 บาท ส่งฟรี (เขตมาบตาพุ ด,บ้านฉาง,ทับมา,เนินพระ )
ถ้ายอดไม่ถึง รับเองที� วิสาหกิจชุมชนมาบข่ามาบใน

9/28 หมู่ ต.มาบข่า
อ.นิคมพั ฒนา จ.ระยอง

0824402237

0891256663

คุณจันทร์เพ็ ญ นนทชัย คุณศิ ริลักษณ์
Mab Silpa

การบูรผ้าใยบัว กระปุกละ 55 บาท

0891256663

บูเก้ ดอกไม้กลัดดอก ช่อละ 85 บาท
กล้วยไม้จาก ผ้าใยบัว

(ราคาขึ�นอยู่กับขนาดสินค้า สั�งผลิตได้ตามต้องการ)

2

วิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐ์ มาบชลูด
สั�งขั�นตํ�า : ไม่มี
การจัดส่ง : ผ่าน Kerry/ﬂash เริ�มต้นที� 50 บาท

หากสั�งครบ 10 ช่อ ส่งฟรี! ในเขต 5 กิโล รับจากพื� นที� วสช.

หมายเหตุ : สั�งล่วงหน้า 1 วัน เลือกสีได้ตามต้องการ

8 ต.ห้วยโป�ง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

0969209699
คุณกา
Salika ดอกไม้ประดิษฐ์มาบชลูด

0969209699

ดอกไม้ประดิษฐ์ วาเลนไทน์
ช่อละ 99 บาท

สมาคมเพื� อนชุมชน
www.community.or.th

