
รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณา ตลาดเกษตร ม.อ.และโรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561 

ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค หมายเหตุ

ผักผลไม้
ฉลอง ราญฏร ดอกไมส้ด พวงมาลยั ผกั

และผลไมต้ามฤดูกาล
1 ขอพบในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

พรรณี แกว้สุวรรณ ผกัและผลไมต้ามฤดูกาล 
ปลูกเอง 50 % จากเครือข่าย 
50 % เช่น ขจร,มะนาว

1 ขอพบในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  ผกัผลไม ้(2 ระเบียนรำยละเอียด)

24 สิงหำคม 2561 หนำ้ 1 จำก 4



ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค หมายเหตุ

โรงอาหาร
ณิชญา มโนธรา เกาเหลา 35 บาท ขา้วสวย 5

 บาท ไข่ตม้ ไข่มะตูม 5 บาท
 ก๋วยเต๋ียวน ้าใส-ตม้ย  า 35 

1 ขอพบในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  โรงอำหำร (1 ระเบียนรำยละเอียด)

24 สิงหำคม 2561 หนำ้ 2 จำก 4



ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค หมายเหตุ

อาหารคาว
วา่ท่ีร้อยตรีวิษณุนิลมัพะ ขนมจีนน ้าเง้ียว ขา้วซอย 

อาหารเหนือ หมูกระจก
1 ขอพบในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

วิษณุพร ประเสริฐศรี ขา้วผดัปู ผดัไทย หอยทอด1 ขอพบในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

ศรวิษฐ์ ระตินยั สเตก็เสียบไม ้เน้ือหมู เน้ือไก่
  ไมล้ะ20 บาท

1 ขอพบในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  อำหำรคำว (3 ระเบียนรำยละเอียด)

24 สิงหำคม 2561 หนำ้ 3 จำก 4



ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค หมายเหตุ

อาหารทะเล
หน๊ะ กะเส็มสุริยะ กุง้หอยปูปลา ปลากระพง 

ปลาทู ปลากระบอก จรเมด็
ด าเมด็ขาว ปลาเก๋าอิทรี 

1 ขอพบในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  อำหำรทะเล (1 ระเบียนรำยละเอียด)

24 สิงหำคม 2561 หนำ้ 4 จำก 4



รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณา ตลาดเกษตร ม.อ.และโรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561 

ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค

ตลาดนัดเกษตรกร
ชาคริต ทองศรีจนัทร์ มะละกอ,กลว้ย,ผกัเหรียง,ผกักูด,มลัเบอร่ี,เสาวรส,

สบัปะรด,ดอกดาหลา,น ้าผ้ึงป่า
1

เตือนใจ ปิติฑีรากุล ดอกขจร,ถัว่พ,ูผกัหวาน,กู๋ ฉ่าย,จิงจูฉ่าย
,คนัทรง,บอ๊คฉ่อย,อิตาเล่ียนเดล,คะนา้เห็ดหอม

1

นพดล แกว้มณี ขา้วสารปลอดสารเคมีท่ีผลิตจากกลุ่มนาขา้ว ปลอดภยั
บา้นหนอง ต.ตะเครีย อ.ระโนด จ.สงขลา

1

เม่ียน ไชยณรงค์ ขา้วสารเพ่ือสุขภาพ เช่น ขา้วกลอ้ง ,ขา้วไรซ์เบอร่ี,สงัข์
หยด,หอมมะลิ เป็นตน้

1

วนัเพญ็ ขวญัเกล้ียง ผกัสด,กลว้ย,น ้าตาลโตนดผง,น ้าผ้ึงเหลว,น ้าตาลแวน่1

สมชาย จนัทะสระ สะตอ,ผกักูด,ทุเรียน,แตงกวา,กลว้ยหอม,ฝร่ัง,ถัว่พ ูผกั
และผลไมต้ามฤดูกาล

1

อาทร สุขสวา่งผล ผกัจากกลุ่มวนเกษตร เช่นกลว้ย,ผกัเหรียง,หน่อไม,้
สบัปะรด,สะตอ,ทุเรียน เป็นตน้

1

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  ตลำดนดัเกษตรกร (7 ระเบียนรำยละเอียด)

24 สิงหำคม 2561 หนำ้ 1 จำก 14



ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค

ผักผลไม้
กาญดา ถาวร เม่ียงค  า หน่อไม ้ยอดโสม ถัว่งอก สะตอ มะเขือ 

มะพร้าว แตง มงัคุด ทุเรียน ลองกอง กลว้ย จ  าปาดะ 
1

คมัภีร์ แซ่แจน้ ทุเรียน,ลองกอง,มงัคุด,ขนุน,เงาะ,กระทอ้นและผลไม้
ตามฤดูกาล ปลูกเอง 50 % รับมา 50%

1

ค านึง สร้อยสีมาก พืชผกั ผลไม ้ตามฤดูกาล2

จินตนา จุลนนัโท ผลไมต้ามฤดูกาล สะตอ ขา้วสงัหยด ขา้วไรเบอร่ี ขา้ว
หอมปทุม 35-70 บาท

1

จิราพร ชูแสง กลว้ย มะละกอ ไข่เป็ด ลูกตาล มะเขือเปราะ มะเขือยาว
 ขา้วสารชนิดต่างๆ

1

จีรวรรณ ทะสะระ ผกัและผลไมต้ามฤดูกาล1

ชูกล่ิน จนัทร์งาม ผลไมต้ามฤดูกาล เช่น แตงโม มะละกอ กลว้ย 
สบัปะรด น ้ามะพร้าว น ้าส้ม น ้าผลไม้

1

ณฐัธิดา สุนทราภรณ์ ผลไมต้ามฤดูกาล ไข่ไก่ 10 ฟอง 40 บาท ไข่เป็ด 10 
ฟอง 43 บาท ผกัถุงละ 10-20 บาท เช่นผกักาดขาว 

1

ณัฐหทยั แกว้พิมลจิรกิจ ผลไมต้ามฤดูกาล1

ดารารัตน์ เกตุดว้ง กลว้ยทุกชนิด(หอม,ไข่,น ้าหวา้ ฯลฯ),มะละกอ,ผกั,
ผลไมต้ามฤดูกาลและผลไมแ้ปรรูป เช่น กลว้ยฉาบ

1

ทรงยศ สุวรรณานนท์ สลดัผกัรวม สลดัโรล ซุปเห็ด ฟักทอง ผกัสลดั คะนา้
เห็ดหอม กวางตุง้-ฮองเต ้ค่ืนฉ่าย จิงจูฉ่าย ค่ืนฉ่าย

1

ธณัฐชา บญุศกัด์ิ หม่อนผลสด,ผกัหวาน,เงาะ,มงัคุด,ทุเรียน,ลองกอง,ผกั
กูด,ผกับุง้,น ้าลูกหม่อน,สะตอ,น ้านมขา้วโพด

1

ธนธรณ์ ทองอ่อน สลดัโรล40-60 บาท สลดัผกั ย  าสลดัทูน่า 45 บาท สลดั
แซลมอนยา่ง 85-90 บาท ไข่กุง้ 25 บาท ย  าสาหร่าย

1

ธนศกัด์ิ สุขสง ขา้วสารปลอดภยั GAP, Organics ,เคร่ืองแกง1

ธนญัญา จินนะมงคล กลุ่มแม่บา้นทะเลสาบสงขลา,บา้นหนา้ควน มีไข่เคม็
,ไข่ครอบ,เคร่ืองแกง,กุง้หวาน,กะปิ,สินคา้โอทอป

1

24 สิงหำคม 2561 หนำ้ 2 จำก 14



ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค

นรินทร์ รอดเริง คะนา้,กวางตุง้
,สลดั,แตงกวา,บตัเตอร์นทั,ฟักทอง,พริก,มะนาว

2

นอ้ย ไชยชนะ ข่าตาแดง,พริก,บวับก,มะเขือ,กลว้ย,ถัว่ฝักยาว,ผกัชี,
ตน้หอม,ผกักวางตุง้,กาดขาว,ผกับุง้,ผกัโขม,ถัว่พ ูปลูก

1

ประดิษฐ์ สุนทรากร ผลไมพ้ร้อมทาน 20 บาท และขายชัง่น ้าหนกั1

ปวริศา โพธ์ิอินทร์ แตงกวา,มะเขือเทศ,มะระ,บวบ,กะหล ่าปลี,หวัไชเ้ทา้
,มนัม่วง,เผือก,มนัฝร่ัง,ฟัก,มะเขือยาว,บล็อคโคล่ี 

1

เปรมจิตต์ แซ่เตียว เตา้หู้,เตา้หู้ไข,่ลูกช้ิน,หมูบด,เอ็นหมู,ปลาแผ่น,เห็ด,ผกั
สด,ก๋วยเต๋ียว,บะหม่ี,วุน้เส้น,สาหร่าย,ผลิตภณัฑแ์ปรรูป

1

พรรณปพร ศรียะพนัธ์ ผลไมต้ามฤดูกาล เช่น ฝร่ังกิมจู ชมพูท่บัทิมจนัทร์ 
นอ้ยหน่า ส้มโชกุนเบตง มะม่วงอกร่อง เขียวเสวย มนั

1

พอทน จนัทะศร ขา้วสาร,ธญัพืช,ตน้อ่อนทานตะวนั,ตน้อ่อนขา้วสาลี,น ้า
เสาวรส ,ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ

1

พาณี สีสวนแกว้ ผกั ผลไม ้ตามฤดูกาล1

ไพเราะ กาลศรี ขนมโดนทัฟักทอง,ขา้วตงัหนา้ตั้งน ้าจ้ิมกุง้สด,ไข่เคม็
,ไข่ครอบ,พริกแกงต่างๆ,บูดู,ไตปลาแหง้,กุง้หวาน,ส้ม

1

ภควตั ศิริรักษ์ น ้าส้มโตนด น ้าตาลโตนด น ้าผ้ึงกอ้น น ้าผ้ึงกบ น ้ามนั
มะพร้าว ถัว่ลูกไก่ เน้ือมะกรูดใชส้ระผม ผลผลิตแปร

1

มสัลิน แกว้เจริญ ผกัและผลไมต้ามฤดูกาล ปลูกเอง 80 % รับจาก
เครือข่าย 20 %

1

ยะ๊ กะเส็มสุริยะ ผกับุง้ ผกักาด กวางตุง้ ผกัโขม ต าลึง กระเพรา โหระพา
 แมงลกั

1

รจนกร มณีโชติ ย  าใหญ่ ย  าผลไม ้ ราคา 40 บาท1

เรวดี จินดามณี ผกัและผลไมต้ามฤดูกาล เช่น ผกัหวาน ต าลึง ผกัโขม 
เงาะ มงัคุด ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ

1

ลกัขณา ไพยรัตน์ พวงมาลยัดอกมะลิ ดอกจ าปีจ  าปา ดอกกุหลาบองักฤษ 
ดอกไมจ้ดัถว้ย ดอกไมปั้กแจกนั

1

วลี งานภิญโญ ผลไมต้ามฤดูกาล1
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ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค

วชัราภรณ์ สุดนาค เมล่อน 169บาท/กิโล,เมล่อนตดัแต่งช้ินละ 39 บาท,
ผกัคะนา้,กวางตุง้,ผกัสลดั เป็นผกัปลอดสาร

1

ศศิธร รัตนกูล ผกัสลดั,ผกัโครงการหลวง,ผกัพ้ืนบา้น ปลูกเอง 10 %  
ส่วนใหญ่รับมา

1

ศิริ แซ่แจน้ มงัคุด เงาะ นอ้ยหน่า กลว้ย ฝร่ัง ส้มโชกุล ลูกพลบั 
แกว้มงักร สบัปะรด มะละกอ มะม่วง

1

ศภุวฒั บตุรเอก ผกัปลอดสารพิษเช่น กวางตุง้ฮ่องเต ้บลอ็คฉ่าย 
ผกักาดหอม ค่ืนฉ่าย ผกัชี ผกัสลดั มะเขือ มะเขือเทศ 

1

สนัติภาพ แกว้กระจ่าง ผกัน าเขา้จากต่างประเทศ2

สุดาวดี แซ่แจน้ หอม กระเทียม ขิง ขา้วโพดอ่อน มะนาว พริก ขนมจีน 
เห็ด ฟัก ออดิบ ชะอม ตน้หอม ชุดตม้ย  า บวบ สบัปะรด

2

สุทธิพงศ์ บญุรัตน์ ผกับุง้ กวางตุง้ ผกักาดขาว เห็ด ตน้อ่อนทานตะวนั ใบ
เหรียงฯลฯ เงาะ มงคุด

1

อนุวตั ลภักิตโร ผกัพ้ืนบา้น,ผลไมต้ามฤดูกาล,ไข่ไก่,ไข่เป็ด เป็นของ
ส่วนตวัและกลุ่ม

1

อรพินท์ สหะวิริยะ ผกัผลไมต้ามฤดูกาล1

อรัญญา ตรีไวย ผกัพ้ืนบา้นเช่น ผกัหวาน ต าลึง สะตอ ขม้ินชนั ขม้ิน
ขาว ลูกเนียง ใบลา ถัว่ น ้าผ้ึงป่า มะพร้าวน ้าหอม ผลไม้

1

อรุณ หมดับิลเฮด ผกัคะนา้ ผกัสลดั ผกักวางตุง้ ผกับุง้ ผกัโขม สละ กลว้ย
 แกว้มงักร (ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย)์

1

อจัฉราวดี พุม่ทองค า ผลไมส้กดัแยกกาก 50 บาท เพ่ิมผลไม ้10 บาท ผลไม้
ป่ัน 1 อยา่ง 30 บาท ผลไมป่ั้น 2-3 อยา่ง 40 บาท

1

อาทร สุขสวา่งผล กลว้ย,ผกัเหรียง,หน่อไม,้สบัปะรด,สะตอ,ทุเรียน ผกั
พ้ืนบา้นสวนสมรม

1

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  ผกัผลไม ้(44 ระเบียนรำยละเอียด)
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ช่ือ นามสกลุ รายละเอยีดจ านวนลอ็ค

โรงอาหาร
กญัรดา ชวกรธีรกลุ ขา้วแกง 1อยา่ง 25 บาท 2 อยา่ง 30 บาท 3 อยา่ง 35 

บาท แกงถุง 30-40 บาท ขา้วเปล่า 10 บาท
1

ชนานาถ ภูวดิษฐ ก๋วยเต๋ียวหมูตม้ย  าโบราณ น ้า-แหง้ ก๋วยเต๋ียวหมูน ้าใส-
แหง้ ราคา 35/40 บาท เลม้ตม้แซ่บ ขา้วเปล่า เกาเหลา

1

พรทิพย์ นาคมนต์ ขา้วตม้ทรงเคร่ือง,ขา้วผดักระเพรา,ขา้วหมูเทอริยากิ,
ขา้วไก่คาราเกะ,ขา้วหมูทอดกระเทียมพริกไทย,ขา้วผดั

1

พรรณปพร ศรียะพนัธ์ มะละกอ สบัปะรด แตงโม แหว้ 10 บาท มะเขือเทศ 15
 บาท ฝร่ังสด เมล่อน มะม่วงสามรส แอปเป้ิล มะกอก 

1

พีระชยั ซิวจิรัฐโชติ อาหารตามสั่ง ขา้วขาหมู1

พีระพร แกว้แพรก จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม น ้าผกั น ้าผลไมต้ามฤดูการ น ้าเปล่า
 น ้าเตา้หู้ ขา้วเหนียวหนา้ต่างๆ ขนมไทย

1

ภทัร์ศรัญชน์ ศรียะพนัธ์ ชาร้อน กาแฟร้อน ชาเยน็ กาแฟเยน็ โกโก ้ชาเขียว นม
เยน็ น ้าบวับก มะนาว น ้าส้มสด ล้ินจ่ี สบัปะรด ล าไย

1

มลฑา เหมมนัต์ อาหารตามสั่ง1

สมศรี แซ่เช้ียง ขา้วมนัไก่ ขา้วมนัไก่ทอด ขา้วคลุกกะปิ กลว้ยทอด 
มนัทอด ขนมไข่เต่า

1

เสริมวฒิุ ภูมิปฏิยทุธ์ เคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ี (ชา,กาแฟสด,โกโก,้ไมโล,โอวลั
ติล,นมสด,น ้าผลไมแ้ละเบเกอร่ี เคก้,ขนมปัง,ขนมอบ

1

อ าไพ ปันเหลือง ขา้วแกง 2 แกง 30 บาท1

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  โรงอำหำร (11 ระเบียนรำยละเอียด)
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อาหารคาว
กนกวรรณ จอมบดินทร์ ขา้วไรซ์เบอร่ี+ขา้วกลอ้งหอมมะลิกบัปลาซาบะ,

ปลาแซลมอน,อกไก่ ชุดละ 50 บาท
1

กรรภิรมย์ การีรัตน์ ก๋วยเต๋ียวน ้าใส-ตม้ย  า-เยน็ตาโฟ-เป่าปาก-แหง้-ตม้ย  า
แหง้-หมูเดือด-เกล็ดหิมะน ้าใส-ตม้ย  า ถว้ยละ 40 บาท 

1

กญัญารัตน์ พทุธวี ขา้วแกงมุสลิม ถุงละ 40-80 บาท1

กญัรดา ชวกรธีรกลุ หม่ีผดัเส้นต่างๆ 30 บาท ผดัไท 30 บาท1

กลัยารัตน์ ศรียะพนัธ์ เกาเหลาเลือดหมูใบต าลึง แกงจืดเตา้หู้หมูสบั สาหร่าย
หมูสบั ขา้วเปล่า แกงจืดกะหล ่าปลีหมูสบั

1

กิติธชั หวงัเดหวา หอย หมึก กุง้ครก1

จตุพร จนัด า ราดหนา้หมู-ทะเล-ปลากะพงทอด ผดัซีอ้ิว 40-60 บาท 
เพ่ิมไข่ 5 บาท

1

จกัรี คงแกว้ บาบีคิวอินด้ี หมู,ไก่,เห็ด,ชีส ไมล้ะ 10-20 บาท1

ฐาปนา รอดผล สเตก็ หมู-ไก่ โฮมเมด 55 บาท เบอร์เกอร์ หมู-ไก่ โฮ
มเมด 50 บาท เฟรนชฟ์ราย 20 บาท เพ่ิมชีท 10 บาท 

1

ณัชนารชาต์ ส่งนาวา ขา้วแกง ราคา 30-50 บาท1

ณัฐวดี ตะเห ขา้วย  าสมุนไพร ขา้วมนัแกงไก่ ขา้วมนัไก่1

ณิชาภา ทองประดบัเพชร์ ไก่-หมูอบน ้าผ้ึง ขา้วเหนียว1

ถวิล สุยะหลาน ลาบน ้าตก ส้มต า แกงลาว ซุปหน่อไม ้ตม้แซ่บ ลาบ
ปลาดุก ต  ามะม่วง ต  าแตง ต  าขนมจีน ต าซัว่

1

ทิพพาภรณ์ เฟ่ืองไพศาลศิลป์ เตา้หู้ยดัไส้ มะระ เอน็ หวัลา้น ราคา 20 บาท1

ธนมน เงินบ ารุง ขา้วคลุกน ้าพริก น ้าพริกต่างๆ เช่น น ้าพริกตาแดง 
น ้าพริกกะปิ น ้าพริกเผากุง้ น ้าพริกนรกปลา น ้าพริกไต

1
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นพดล ก าเนิดขอนแก่น ตม้แซบเลง้ (กระดูกสนัหลงัหมู)1

นิภา หนูสวสัด์ิ ขา้วแกง แกงส้มปลากะพง,หมูทอดขม้ิน,แกงไตปลา
ใส่กะทิใส่ไข่ ถุงละ 40-60 บาท

1

บญุนารี แซ่เซียง ก๋วยเต๋ียวหลอด,หม่ีผดักะทิ,หม่ีผดัเจ1

พรพิมล หมุดกาเซ็น ขา้วเหนียวไก่ทอด ขา้วหมกไก่1

พิมพร กิจทองมาก เมนูต าและย  าเพ่ือสุขภาพ1

พิศมยั เตโชอภิวฒันกุล ปลาซาบะยา่งซีอ๋ิว,ปลาดุกยา่งขม้ิน,ปลานิลเผาเกลือ
,ปลาโอยา่งขม้ิน,ปลาสากยา่ง,ปลาอินทรียย์า่ง,ปลา

1

พีระชยั ซิวจิรัฐโชติ โจ๊ก 30-50 บาท ขา้วตม้ 30-50 บาท เพ่ิมไข่ 5-7 บาท 
โจ๊กเปล่า 15 บาท

1

เพญ็ทิพย์ เอียดวารี ปลาทู ปลาแดง กุง้ หมึก ขหุมึก ปลากะพง หอยลาย1

ภาณุ ชีวศภุกร หนงัไก่ทอด ย  าหนงัไก่ทอด ย  าไก่ทอดแซ่บ ขา้วย  า
หนงัไก่ ขา้วย  าไก่ทอดแซ่บ ไก่ทอด ย  าปลาดอลล่ี ขา้ว

1

มูหะหมดัสุรี บินหมดั อาหารทะเล เช่น กุง้,หอย,ปู,ปลา,ปลาหมึก เป็นตน้1

เมธา แกว้ทิพยรัตน์ ขา้วผดัปู 45 บาท หมูทอดขีดละ 65 บาท แกงถุง 40-80
 บาท ขา้วเปล่า 10 บาท

1

ยรีุ หมดัอาดมั ย  าทุกชนิด ราคา40-50 บาท1

เยาวะริน สุวรรณสะอาด สเตก็หมูยา่ง,ขา้วเหนียว,ขา้วสวย,ไข่ป้ิง1

เยาวียะ๊ แกว้สนิท ไก่ยา่งบา้นพรุ 10-25 บาท ขา้วเหนียว 5 บาท1

รวินนัท์ ใชท้อง ขนมจีน ,ผกัสด,ไข่ตม้,ผกัลวก,ผกัดอง ชุดละ 30 - 40 
บาท

1

ระวิวรรณ์ ทองเตม็ ไก่ทอด ตบัทอด ช้ินละ15-30 บาท ขา้วเหนียว 5 บาท 
ขา้วเหนียวด า 10 บาท ขา้วหมกไก่ 35-45 บาท ส้มต า 

1
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รัสรินทร์ เกียรติบญุเลิศ ทอดมนัปลาอินทรีย ์เตา้หู้ หอยจอ้ แฮ่ก้ิน1

รุ้ง นิมิตรพนัธ์ ผกัโขมอบชีส 35 บาท มนับด 45 บาท สปาเกต็ต้ี 75 
บาท มกักะโรนีเบคอนอบชีส 45 บาท พิชซ่าหนา้ต่างๆ

1

รุ่งรัตน์ ถาวรกิจจา หม่ีซัว่เป็ดตุ๋น,ไก่ตุ๋น,หมูตุ๋น  ราคา 40-50 บาท1

ลออรัตน์ ชอบหวาน ปลาทูนึง ปลาสลิต ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหมอ กะปิ 
กุง้แหง้ เน้ือววัแดดเดียว ปลาจีน ปลากระบอก

1

ลดัดาวลัย์ มีเสน ขา้วแกง แกงถุงละ 30-50 บาท ขา้วราดแกง 1 อยา่ง 
30-35 บาท 2อยา่ง 40-45 บาท ปลากรอบ 20 บาท ผกั

1

วรรณา บวัทอง ไก่-เป็ด ตม้น ้าปลา1

วรรณารัตน์ จินดารัตน์ แกงลาว แกงเลียง ปลาทูทอด ปลาร้าทอด ปลาเคม็ทอด
 เม่ียงปลาทู ตม้ย  าเห็ด แกงจืดเห็ด ตุม้เห็ด 50 บาท 

1

วาสนา หมดัแหล๊ะ กุง้แชบว๊ย ปลาหมึก ปูมา้ ปลากะพง ไก่บา้น หอยนาง
โรม ปลาองัจอ เก๋า ปลากระบอก เน้ือปูผา้ เน้ือกุง้ ปลา

1

วิภาวดี นุย้คง กุง้ทะเล,ปลาทะเล,ปูมา้,กั้งกระดาน ฯลฯ1

ศศิวิมล โกมลจิตร์ตระการ เตา้คัว่,เตา้หู้ขาว-เหลืองทอด,ปลาหมึกทอด,กุง้ทอดชุป
แป้ง,หอยแครงน่ึง,หอยแมลงภู่น่ึง

1

ศิริตา ช่วยปาน ขายสุก้ี1

ศิวนาท ลอยกลุนนัท์ เม่ียงปลาเผาบา้นทรายเงิน,แหนมเนือง,ย  าปลาดุกฟู1

สมจินตนา ณ สงขลา ขา้วย  าสมุนไพร 25 บาท ขา้วห่อใบบวั 45 บาท ย  า
สาหร่ายทะเล 30 บาท

1

สมใจ ภู่ประดิษฐ์ ไข่ไก่ เบอร์ 0 10ฟอง 44 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 10 ฟอง 42
 บาท ไข่เป็ดฟองละ 6 บาท ไข่เคม็ฟองละ8 บาท

1

สมบรูณ์ ฤทธิพรัด หม่ีผดักะทิ 30 บาท ขา้วคลุกกะปิ ขา้วคัว่กล้ิงไก่ไข่เคม็
 40 บาท ขา้วเปล่า 10 บาท ย  าปลาดุกฟ ูปลาเกร็ดขาว 

1

สมพร โกศลศกัด์ิสกุล แกงทุกชนิด1
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สมศกัด์ิ บรมสุข ปลาทะเลแปรรูป โดยใชป้ลาขา้งเหลืองแปรรูปเป็น
ปลาแคลเซียม ปลากรอบ ปลาหวาน และกา้งปลาหวาน

1

สายนิภา แซ่ล่ิม ก๋วยเต๋ียวสุโขทยั บะหม่ีไก่ยา่ง 40 บาท2

สุดาพร พรรณคีรี หมูกระทะยา่ง(รวมมิตรทะเล) ชุดเล็ก 40 บาท,ใหญ่ 80
 บาท

1

สุธิรา องัควานิช ขา้วแกง ราคา30-40 บาท1

สุพตัรา ฉายสมคัร ขา้วไข่เจียว  ขอปรับราคาเป็น 30 บาทขา้วหมูทอด
คะนา้+ไข่เจียว 45 บาท ขา้วหมูทอดคะนา้ 35 บาท

1

สุพตัรา ประสิทธ์ิ ปลาทะเลแปรรูป กะปินาทบั1

ไหวร่ีหยะ เอียดวารี อาหารทะเล เช่น กุง้,หอย,ปู,ปลา
,ปลาหมึก,ปลากุเลาร้า  รับบริการน่ึง คร้ังละ 20 บาท

1

อมฤต ปานด ารงค์ หมูทอดทานคู่กบัน ้าพริกปลาร้าตม้สุขใหม่ใส่เน้ือปลา
ซาบะ และขา้วเหนียว หมูทอดไม ้10 บาท น ้าพริก

1

อรุณพร หงษส์กลุ ขา้วเหนียว 5-10 บาท ขา้วหมก 10-15 บาท ไก่ทอด 
15-25 บาท หนงัไก่ทอด ขีดละ 40 บาท

1

อารมณ์ ทบัทิมอ่อน ทอดมนัปลาอินทรีย ์ปลาอินทรียเ์คม็ ลูกช้ินปลา
อินทรียน่ึ์ง  กะปิ ปลาริวกิวแดดเดียว มะระ,เตา้หู้,พริก

1

อ าไพ ปันเหลือง ขา้วแกง ราคา 30 - 50 บาท,ขา้วเปล่า 5 บาท1

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  อำหำรคำว (58 ระเบียนรำยละเอียด)
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อาหารว่าง
กนิษฐา ฟองแกว้ ลูกช้ินปลาทอด ไมล้ะ  7 บาท1

กมลวรรณ ธรรมพนัธ์ เม่ียงค  าชุดละ 50 บาท1

กฤตยา ด าเกิงขจรวงศ์ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากถัว่เหลืองไดแ้ก่เตา้หู้กอ้นสด 
เตา้หู้ทอดพร้อมน ้าจ้ิมและอาจาด

1

กญัญาภคั จนัจุฬา ขนมโค สาคูไส้หมู ขนมซงั ไข่ตอ็ก ไข่ตม้ ทองหยอด 
เปียกปูน ตะโก ้ถัว่แปบ ตม้จ๋ิม ครองแครง มนัมะพร้าว

1

กนัตา สุวรรณโล แซนวิช เบอร์เกอร์ 40-50 บาท1

คมข า กนกสกุลเดช ขา้วแต๋น ถัว่แผ่นทอด ปังกะเทียม งาขาว-ด า กระเจ๊ียบ
กวน โมจิ ดอกจอก ขนมผิง ขาไก่ ถัว่คัว่ เผือกแผ่น

1

จ าปี เพชรแกว้ ขนมพิมพ ์ขนมมา้ เจาะหู ดอกโดน แป้งขา้วหมาก1

จินดา โฆษิตาพล ขนมกุ๋ยช่าย,ลูกชุป1

จิระพร วิชิตกลุ หมู-ไก่ สะเตะ๊ ชุดละ 50/60/100 บาท1

จิราพร มะลิ ขนมไทยขา้วเหนียวถาด ขนมกอและ ขา้วเหนียว
คอนโด ฟักทองสงัขยา

1

จิราวรรณ ตั้งจิตรวิทยากูล โรตีใส่ไข่,โรตีกลว้ยหอม+ไข่,โรตีธรรมดา,โรตีตบนุ่ม
,โรตีชาโคล

1

จุฑามาศ รักษก์ุลบตุร์ กาแฟสด ชา  น ้าป่ัน น ้าผกัและผลไมส้กดั น ้าถัว่ป่ัน 5 สี1

จุฬาลกัษณ์ จนัทร์ประทีป ขา้วโพดตม้ ขา้วโพดหวานพนัธ์ุจบัโจส้วีท ขา้วโพด
ขา้วเหนียวพนัธ์ุเหนียวม่วง เมล็ดพนัธ์ุจากบริษทัอีสท์

2

เจนจิรา จินตนา สาหร่ายพวงองุ่น+น ้าจ้ิม 45-80 บาท สาหร่ายพวง
องุ่น+ปูอดั,วาซาบิ,โชย ุ80-130 บาท สาหร่ายพวง

1

ช่อทิพย์ ไชยมงคล ขนมดว้ง ขนมโค ขนมไข่ ขามเจาะหู ขนมเทียน
ฟักทอง ขนมโกสุ่ย

1
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ชิษณุพงศ์ แกว้เกต มนัห่อกลว้ย ตม้ไส้มนั หวัครกเผา หวัครกน ้าผ้ึง 
ขา้วตม้จ้ิมเหนียวด า/เหนียวขาว

1

ชุลีพร เดือนงามจริง ก๋วยเต๋ียวลุยสวน ชุดละ 35 บาท มาท าสดท่ีตลาด1

ซลัมา เบญ็จว์รรณมาศ เคบบัไก่ โรตีน ้าแกงคัว่ นมขน้1

ซุลกีฟลี ซีเซ็ง กือโป๊ะทอด 20 บาท ขา้วเกรียบบางนรา 28 บาท1

ฐานนัตร์ สุทธิกวี ไอศกรีมผลไม ้1กอ้น35-55 บาท 2กอ้น 65-85 บาท 3
กอ้น 100-125 บาท

1

ตน้ธารา เสนะกลู น ้าผกัและผลไมค้ั้นสด1

ธนภร แกว้เมือง ขนมปัง เบเกอร่ี ราคา 10-35 บาท1

ธนิกา กะลาสี ขนมจีบหมู 8 ลูก 20 บาท1

ธนิษฐา พารา ขา้วเหนียวหมูชุดละ 20 บาท หมูฝอยขีดละ 60 บาท 
หมูหวานขีดละ 50 หมูแดดเดียว 50 บาท หมูทอดใบ

1

ธษา ประทมุชาติภกัดี น ้าชา กาแฟโบราณ น ้าผลไมป่ั้น นมสด ชาเขียว 20-40
 บาท

1

ธญัญะ ยอดแกว้ ขนมป า แป้งขา้วหมาก1

ธญัญาภรณ์ งูตูล กาแฟสด น ้าผลไมป่ั้น น ้าผ้ึงมะนาว แดง-เขียวโซดา  
โกโก ้ไมโล โอวลัติน น ้าเปล่า นมเยน็ นมสด 20-35 

1

ธนัยานี หมดัอะดั้ม น ้าสมุนไพรถุงละ 10 บาท แกว้ละ 12 บาท น ้าอดัลม 12
 บาท น ้าด่ืม 7 บาท

1

ธิราสชา ทฬัหปราน เบเกอร่ี30-50บาท1

ธีรพฒัน์ อมาตยวิศว์ ขนมไข่เตาถ่าน ขนมปุยฝ้าย ขนมดอกจอก1

นภสัวรรณ ส่งนาวา เปาะเป๊ียะทอดไส้วุน้เส้น ,ไส้มนัแกว,ไส้เผือก,ไส้
หน่อไม,้ไส้กุยช่าย,เตา้หู้เหลือง,เตา้หู้ขาว,เผือกกอ้น

1
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นฤมล คนองเดช ขา้วป้ัน,ซูชิ,เชทซูชิรวม,ขา้วป้ันด า,ซูชิโรล,มิโชะชุป
,กิมจิ,ปูอดั,สาหร่ายเยน็,เมนูขา้วต่างๆ,หวัปลาตม้ซีอ๋ิว

1

นวรัตน์ ปฎิภาณพงศก์วี เปาะเป๊ียะสด 35-40 บาท1

นุชนาถ เขียวบม ลูกช้ินปลาทอดไม ้3 บาท 7 ไม ้20 บาท1

บณัฑิตา เพช็พนัธ์ ขา้วเม่าทอด ราคา 10 บาท ขนมจินเด๋ ราคา 5 บาท1

เบญ็จมาศ สิทธิฤทธิ ลูกชุบ 20-100 บาท วุน้ชนิดต่างๆ 20-50 บาท ขนม
มงคล 30-50 บาท

1

ประทยัวฒิุ ธรรมโชติ น ้าออ้ย แกว้ 12,20 บาท ขวดเล็ก 12 บาท ขวดใหญ่ 
40-50 บาท ถุง10,12 บาท เพ่ิมน ้าแขง็ 5 บาท

1

ประภสัสร นนัทรัตน์ ทาโกยากิ1

ปัจมานนท์ น่ิมทอง นมสดพลาสเจอร์ไรทแ์บบถุง 7 รสชาติ ช็อคโกแลต 
สตรอเบอร์ร่ี ส้ม จืด หวาน กาแฟ และสบัปะรด 

1

พวงทิพย์ สุขบวัแกว้ ห่อหมก ซาลาเปา เตา้ฮวยนมสด กุง้หวาน กลว้ย -มนั
ฉาบ ขนมผิง ขนมปังรูปสตัว ์มะขาม 3 รส ขา้วเกรียบ

1

พินนัทา บญุเสนาทรัพย์ น ้าเตา้หู้ เตา้ฮวย เตา้ทึง บวัลอยงาด า เตา้ฮวยฟรุ๊ตสลดั
 น ้าขิง ปาท่องโก๋

1

เพญ็ศรี เซ้ียนอุย้ น ้าส้มแครรอท น ้าเสาวรส น ้าบีทรูทส้ม น ้าแครรอท 
น ้าส้มคั้น น ้าบวับก น ้าเก๊กฮวย น ้ามะพร้าว น ้ากระเจ๊ียบ

1

ภฐัธิดา ทรัพยเ์พ่ิมพลู ขนมไทย 10-20 บาท ถัว่เขียวตม้+ลูกเดือยตม้ 20 บาท1

ภทัรวดี สาครินทร์ อาหารญ่ีปุ่น, ซูชิค  า1

มณีกานต์ นะนิล ขนมจีบ 20 บาท ซาลาเปาไส้หมูสบั หมูแดง หมูสบัไข่
เคม็ ครีม ถัว่ด า สงัขยาใบเตย เผือก ไส้กรอก ลูกละ

1

เมทินี เพชรอินทร์ เห็ดทอด ผกัทอด1

ร าไพพรรณ อรัณยภาค หนวดปลาหมึกยา่ง ปลาหมึกไข่ยา่ง ไข่ปลาหมึกผสม
แป้งยา่ง ไข่หมึกแทย้า่ง คางปลาหมึกยา่ง หอยยา่ง กุง้

1
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วรพงศ์ เตชะภทัรกุล ซาลาเปาไส้ต่างๆ1

วรวรรณ พทุธศกุร์ น ้าขา้วโพดร้อน-เยน็ 10 บาท1

วชัรี แพงแซง ขา้วหลามทุบเหนียวด า เหนียวขาว ราคา 3 กระบอก 25
 - 50 บาท ขา้วหลามซีก ขา้วเหนียวขาว ขา้วเหนียวด า

1

วาสนา เฟ่ืองไพศาลศิลป์ น ้าขา้วโพด 10 บาท จบัเล้ียง 10 บาท เก๊กฮวย 10 บาท 
กระเจ๊ียบ 10 บาท มะขาม 10 บาท บวับก 10 บาท 

1

ศริญญา ฉายาสกลุวงศ์ ลูกช้ินหมู เอ็นหมู ปลา เอ็นไก่ ซีฟดู ไส้กรอกรมควนั 
ไมล้ะ 7 บาท

1

สมชาย กิตติสุทธิพนัธุ์ ขนมถว้ย1

สมบติั บญุญภทัโร ลอดช่อง บวัลอย 20 บาท1

สมศรี แซ่เซ้ียง กลว้ยทอด มนัทอด ขนมไข่เต่า กลว้ยหอมทอด1

สายทิพย์ ธนวลีกุล ไอศครีมกะทิ ใส่กะลา 59 บาท,ใส่ถว้ยพลาสติก 35 
บาท ไอศครีม 2 สกูป้ ฟรีทอ็ปป้ิง 1 อยา่ง

1

สายสุดา ส่งแสง ขนมกระทงทอง ขนมบะจ่าง ขนมตม้สามเหล่ียมใส่
ไส้หมูหยองไข่เคม็ ขนมปากหมอ้

1

ส าราญ กาฬา ขนมครกชาววงั1

สุกิจ เอง้ฉว้น ขนมใส่ไส้ ตม้สามเหล่ียม ถัว่ตม้ ขา้วตม้มดั ขา้ว
เหนียวป้ิง ขนมจาก

1

สุมน สีแกว้เขียว เฉาก๊วยดงัเดิม,เลมอน,นมสด แกว้ละ 20 บาท เฉาก๊วย
แท่ง 5 บาท แป้งขา้วหมาก 5 บาท

1

สุมานกมล ขนุเพช็ร ถัว่เขียวตม้ น ้าตาล ขา้วตม้มดั น ้าลูกเดือย ขอเพ่ิมขนม
สอดไส้ ท าเอง

1

สุรัตน์ ชมวงษ์ หม่ีกรอบ 25 บาท หม่ีกรอบสต๊ิก รสดั้งเดิม ตม้ย  า 
กระยาสาทรงาด า ช็อคโกแลต 10 บาท ขา้วเม่าสต๊ิก,

1

สุรีรัตน์ ปานรงค์ ขนมปังโฮลวีต 15-35 บาท ขนมปังไส้ต่างๆ 25-30 
บาท พาย 20-35 บาท เคก้ 20-45 บาท เบเกอร่ี มนับด 

1
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โสภิดา กุกกุตพรรณ ขา้วเหนียวมะม่วง มะม่วง ขา้วเหนียวมูล วเขียวซีก ขา้ว
เหนียวทุเรียน ขา้วเหนียวขนุน

1

หทยัรัตน์ วฒันชยักลุวฒัน์ ขนมไข่เต่า,ขนมไข่เต่าชีส,ขา้วเม่าทอด,มนัส าปะหลงั
ทอด

1

อรทยั เทพรักษา ขา้วเกรียบปากหมอ้ มีไส้คาวและหวาน ชุด ละ 20 บาท1

อรุณรัตน์ วรดิษฐ์วงศ์ ขนมกุย้ช่าย ขนมถุงทอง1

อยัลิศา หาญณรงค์ แซนวิชไส้ต่างๆ ช้ินละ 25 บาท ช้ินเล็ก 15 บาท1

อารยา เจนยงศกัด์ิ ขนมปังป้ิงไส้ทะลกั กรอบนอกนุ่มใน สไตลญ่ี์ปุ่น1

อุทยัวรรณ พนูสิริธีรานนท์ ขนมหวัผกักาด 35 บาท1

สรุปส ำหรับ 'โซน' =  อำหำรวำ่ง (70 ระเบียนรำยละเอียด)
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