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PSU Street Food
กนกพร แซ่จงั 1 สุก้ีน ้ำ-แห้ง ก๋วยเต๋ียวเยน็ตำโฟ ก๋วยเต๋ียวเยน็ตำโฟ ตม้ย  ำ น ้ำใส

กญัญำรัตน์ พทุธวี 1 ขนมจีน

จตุรนต์ ศรีอินทร์ 1 ปลำหมึกสดยำ่ง

จิรำวรรณ ตั้งจิตรวิทยำกูล 1 โรตีใส่ไข่ โรตีกลว้ยหอมไข่ โรตีธรรมดำ โรตีตบนุ่ม

ชญำธร บวรทวีโชค 1 ไส้กรอกวุน้เส้น รสดั้งเดิม พริกไทยด ำ

ชยันรินทร์ รังสิตเสถียร 1 ขำ้วเหนียว หมูป้ิง

ณฐกร บุญทองเพชร 1 ขำ้วเหนียวด ำ ใบเตย ขำว อญัชญั

ณฐัวดี ตะเห 1 ขำ้วย  ำจะนะ ขำ้วมนัแกงไก่

ดำรำรัตน์ เกตุดว้ง 1 ผลไมต้ำมฤดูกำลเช่นกลว้ยทกุชนิด มะละกอเรดเลด้ี ผลไมต้ดัแต่งผลไมแ้ปรรูป

ทรงยศ สุวรรณำนนท์ 1 เกำเหลำตม้เลือดหมู ผกัสดจำกฟำร์ม แกงจือเตำ้หู้หมูสบั ซุปครีม

ธนิต วิชำนนท์ 1 ไก่กอและ (หวัหมึก หอยแครง หอยแมลงภู่ ลูกช้ินปลำกอและ)

ธญัญำภรณ์ งูตูล 1 กำแฟสด ผลไมป่ั้น ชำ น ้ำผ้ึงมะนำว น ้ำเนสเล่

นพดล ก ำเนิดขอนแก่น 1 เลง้ตม้แซ่บ ผดักะเพรำรำดขำ้ว ผดัพริก หมูทอดกระเทียมรำดขำ้ว

นฤมล คนองเดช 1 ซูชิ ค  ำละ 10-20 บำท ซำซิมิ 100 บำท ขำ้วหนำ้ต่ำงๆ 100 บำท ย  ำสำหร่ำยเยน็ ปอูดั ไข่กุง้ แบบเป็นถว้ยๆ 35-50 บำท

นิสรำ ละมูลสุข 1 แกงมสัมนั เน้ือ/ไก่ 50 บำท, แกงไตปลำ แกงเขียวหวำน ซุปไก่เบตง/ไก่ไข่ ผดัเผด็ปลำดุก ขำ้วมนัอำหรับ ไก่/เน้ือ 40 บำท,  ขำ้วสวย 10 บำท

นุชนำถ เขียวบม 1 ลูกช้ินปลำทอด+ปอูดั

ปัจมำนนท์ น่ิมทอง 1 ตม้ย  ำปลำกะพง ตม้ย  ำกุง้ ตม้ย  ำปลำ กุง้ ปลำหมึก แกงส้มชะอมกุง้ปลำกะพง

พรพิมล ทองเตม็ 1 ขนมไทยท่ีท ำมำจำกธรรมชำติและอำหำรวำ่งเพ่ือสุขภำพ ไดแ้ก่ เม่ียงค  ำสมุนไพร ซ่ึงจุดเด่นท่ีน ้ำเม่ียงค  ำเป็นสูตรโบรำณมีควำมเขม้ขน้อร่อย

พรพิมล หมุดกำเซ็น 1 ขำ้วเหนียวไก่ทอดหำดใหญ่  ขำ้วหมกไก่ทอด-ตม้

พินนัทำ บุญเสนำทรัพย์ 1 น ้ำเตำ้หู ้เตำ้ฮวย เตำ้ทึง บวัลอยงำด ำ น ้ำล  ำไย น ้ำรำกบวั  รำคำเร่ิมตน้ 10 บำท

พิมพร กิจทองมำก 1 ส้มต ำ ย  ำ ลำบและเมนูย  ำต่ำงๆ

ฟิรดำ แวนิ 1 หอยอบสมุนไพร ปมูำ้อบ กุง้ลุยสวน หอยแครงอบ

ภควตั ศิริรักษ์ 1 ขำ้วซอ้มมือน่ึงผสมธญัพืช ,ลูกช้ินน่ึงสมุนไพร ,น ้ำตำลสด

ภทัรวดี เพชรจ ำนง 1 คอหมูยำ่ง ขีดละ 50 บำท  ขำ้วเหนียว 10 บำท

ยรีุ หมดัอำดมั 1 ย  ำต่ำงๆ เช่น ย  ำวุน้เส้น ย  ำเส้นแกว้ ย  ำมะม่วง

รณชยั ตนัตระกวิน ณ น่ำน 1 ก๋วยจับ๊น ้ำใส เก๊ียมอ๊ีน ้ำใส (เส้นเล็ก เส้นหม่ีขำว เส้นหม่ีเหลือง)

ร ำไพพรรณ อรัญภำค 1 ขนมจีบตม้ รำคำชุดละ 20 บำท
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รุ่งทิพย์ หนูอุไร 1 ไส้กรอกทรงเคร่ืองสมุนไพร ไส้กรอกอีสำน ลูกช้ินหมูทิพยย์ำ่ง

วิชิต ทองอ่อน 1 ก๋วยเต๋ียวเรือธรรมดำถว้ยละ 40 บำท พิเศษ 50 บำท เกำเหลำ ถว้ยละ 50 บำท

วิษณุพร ประเสริฐศรี 1 ผดัไทย หอยทอด ขำ้วผดัปู

สุทธิพงศ์ แซ่หลี 1 หมูสะเตะ๊

สุรัตนำ สุวรรณรัตน์ 1 สลดัโรล สลดัผกัรวม รำคำ 40.-/กล่อง

หทยัรัตน์ วฒันชยักุลวฒัน์ 1 ขนมไข่เต่ำ ไข่เต่ำไส้ชีส

อรพินท์ รัตนประภำต 1 หม่ำล่ำ ป้ิงยำ่ง บำร์บีคิวไชน่ำ 10-20 บำท

จ ำนวนลอ็ค 34
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ผกัและผลไม้
กำญดำ ถำวร 1 เม่ียงค  ำ หน่อไม ้ถัว่ฝักยำว ยอดโสม สะตอ มะเขือ แตง มงัคุด ทเุรียน จ ำปำดะ ลองกอง กลว้ย มนัตม้ เงำะ ถัว่คัว่ ตอ้นอ่อนทำนตะวนั ไข่ เป็นตน้

คมัภีร์ แซ่แจน้ 1 ทเุรียน มงัคุด ลองกอง เงำะ จ  ำปำดะ กระถอ้น ปลำเล็กปลำนอ้ย สะตอ เสำวรส ไข่ไก่บำ้น ฟักทอง คะนำ้ กวำงตุง้ มะนำว หน่อไม ้กะปิ สบัปะรด อะโวคำโด ้นอ้ยหน่ำ

ค ำนึง สร้อยสีมำก 2 ผกัปลอดสำรเคมี

จิรำพร ชูแสง 1 ขำ้วหอมมะลิ ขำ้วหอมประทมุ ขำ้วกลอ้งสงัขห์ยด ไรซ์เบอร์ร่ี ขำ้วกลอ้งประทมุ ขำ้วซอ้มมือมะลิ กลว้ยน ้ำวำ้ ไข่เป็ด ลูกตำล

จีรวรรณ ทะสะระ 1 ผกัท่ีปลูกในรูปแบบผกัอินทรียป์ลูกเองขำยเอง เช่น บวบ ข้ึนฉ่ำย ผกัชี พริก ถัว่ฝักยำว แตงกวำ ผกับุง้ ผกักำดขำว กวำงตุง้ มะระจีน มะระข้ีนก กระเจ๊ียบเขียว

ชำคริต ทองศรีจนัทร์ 1 มะละกอ กลว้ย ผกัเหรียง ชะอม ผกักูด ดอกดำหลำ พริกข้ีหนูสวน น ้ำผ้ึง

ชูกล่ิน จนัทร์งำม 1 กลว้ย น ้ำมะพร้ำว แตงโม มะละกอ ฝร่ัง และผลไมต้ำมฤดูกำล

ณฐัธิดำ สุนทรำภรณ์ 2 ผลไมต้ำมฤดูกำล เช่น เงำะ ทเุรียน มะละกอ มงัคุด กระทอ้น ผกัปลอดสำร  ตน้อ่อนผกับุง้ ทำนตะวนั ผกักำด ไข่เป็ด ไข่ไก่ปลอดสำร

ณฐัหทยั แกว้พิมลจิรกิจ 2 ผลไม ้ทเุรียน สตรอเบอร่ี องุ่น มะม่วง ฝร่ัง จ  ำปลิูง เบอร์ร่ี มงัคุด ลองกอง ล ำไย

ดำรำรัตน์ เกตุดว้ง 2 ผลไมต้ำมฤดูกำล เช่น กลว้ยทกุชนิด มะละกอเรดเลด้ี  ผลไมต้ดัแต่งผลไมแ้ปรรูป

ทรงยศ สุวรรณำนนท์ 1 ผกัพ้ืนบำ้น ผกัเมืองหนำว ผกัพร้อมทำนผลผลิตจำกฟำร์ม ผกัสลดั ซุปครีมเห็ด น ้ำสลดัและผลไมจ้ำกฟำร์ม

ธณฐัชำ บุญศกัด์ิ 1 มลัเบอร่ี น ้ำมลัเบอร่ี น ้ำนมขำ้วโพด น ้ำมะพร้ำว ชะอม ผกัหวำน ผกักูด ทเุรียน สะตอ เงำะ มงัคุด พริกข้ีหนูสวน ถัว่พ ูมะนำว ฯลฯ

นรินทร์ รอดเริง 2 ผกัอินทรียป์ลูกบนดิน ปลูกเองไม่ใชปุ้๋ ยเคมีและยำฆ่ำแมลง , ไข่ไก่อนำมยั(เล้ียงแบบปล่อย ไม่ใช่ยส อำหำรท ำเอง), น ้ำมะพร้ำวแท ้100% ไม่ผสมน ้ำตำล

นอ้ย ไชยชนะ 1 ข่ำตำแดง พริกมะเขือ บวับก กลว้ย ถัว่ฝักยำว ตน้หอม ผกัชี ข้ึนฉ่ำย กวำงตุง้ ผกักำดขำว ผกับุง้ ถัว่พ ูแตงกวำ สำระแหน่ กระเจ๊ียบ กะเพรำแดง โหระพำ

นิระมล สงัขสิ์นชยั 1 ผกัและผลไมต้ำมฤดูกำล เช่น แตงกวำ ถัว่ฝักยำว บวบ ผกับุง้ หน่อไม ้สะตอ กลว้ย

บุลญำณทั นวคุณำกร 1 ผลไมส้ดตำมฤดูกำล สบัปะรด เงำะ ทเุรียนหมอนทอง /ชะนี มงัคุด

ประดิษฐ์ สุนทรำกร 2 ผลไมต้ำมฤดูกำล พร้อมทำนในแพค็ รำคำเร่ิมตน้ท่ี20 บำท (ขอ2 ล็อค)

ปวริศำ โพธ์ิอินทร์ 1 บร็อคโคล่ี กะหล ่ำ หวัไชเทำ้ มะระ บวบ แตงกวำ ฟัก มนัม่วง เผือก หอมใหญ่ มนัฝร่ัง มะเขือเทศรำชินี มะเขือยำว

เปรมจิตต์ แซ่เตียว 1 เตำ้หู้ เตำ้หูไ้ข่ ลูกช้ิน หมูบดปรุงรส เห็ด ตน้หอมผกัชี วุน้เส้น สำหร่ำย เน้ือปลำแปรรูป

พรรณปพร ศรียะพนัธ์ 1 ผลไมต้ำมฤดูกำล

พรรณี แกว้สุวรรณ 1 ผกับำ้นๆ เช่น ต  ำลึง ผกัหวำน ชะอม โหระพำ กะเพรำ ยีห่ร่ำ มะเขือ กระเจ๊ียบเขียว /แดง กลว้ย มะละกอ หน่อไม ้ขจร เสำวรส พริก ปลูกเอง  รับจำกเครือข่ำย 50%

พำณี สีสวนแกว้ 1 ผกัและผลไมต้ำมฤดูกำล

ไพเรำะ กำลศรี 2 ขนมโดนทัฟักทอง ,ผลิตภณัฑจ์ำกส้มแขก ,ส้มแขกแปรรูป ,น ้ำพริกเผำ,เคร่ืองแกง,ผกัเหลียงและผกั ผลไมต้ำมฤดูกำล ,กุง้หวำน ,ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บำ้นและอำหำรแปรรูป

มสัลิน แกว้เจริญ 1 ผกัและผลไมต้ำมฤดูกำล เช่น บวบ ถัว่ฝักยำว ถัว่ลิสง ขำ้วโพด กระเจ๊ียบเขียว /แดง

มำริสำ ปำนะบุตร 1 ผกัและผลไมส้ดพรีเม่ียมจำกทัว่โลก น ้ำผลไมส้ดแยกกำก  ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำกผลไม ้ธญัพืช

เม่ียน ไชยณรงค์ 1 ขำ้วสำร เช่น ขำ้วไรซ์เบอร่ี,ขำ้วสงัขห์ยด,ขำ้วหอมมะลิ,ขำ้วหอมปทมุ,ขำ้ว ก.ข.43,ขำ้วเหนียวด ำไร่ เป็นตน้

ยะ๊ กะเส็มสุริยะ 1 ผกัตำมฤดูกำล

เรวดี จินดำมณี 1 กลว้ยหอมทอง เล็บมือนำง น ้ำวำ้ กลว้ยไข่ กลว้ยหิน ผลไมต้ำมฤดูกำล ผกัหวำน ต ำลึง ฟักทอง หวัมนั สะตอ ยอดมะม่วงหิมพำนต ์ถัว่พ ูผกัพ้ืนบำ้นตำมฤดูกำล

วลี งำนภิญโญ 2 ผลไมต้ำมฤดูกำล กลว้ยหอม ส้ม องุ่น มะละกอ มะม่วง ฝร่ังกิมจู

ศศิธร รัตนกูล 1 ผกัสลดั ผกัพ้ืนบำ้น ผกัโครงกำรหลวง กลว้ยน ้ำวำ้ ผลผลิตท่ีเกษตรกร ปลูกเอง

ศิริ แซ่แจน้ 1 ผลไมต้ำมฤดูกำล เช่น ส้มโชกุน กลว้ยหอม กลว้ยเล็บมือนำง
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ศุภวฒั บุตรเอก 1 ผกัและผลไม้

สมใจ ภู่ประดิษฐ์ 1 ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เคม็

สมชำย จนัทะสระ 1 ผกั ผลไม ้ผกักูด ผกัเหลียง มงัคุด ลองกอง ทเุรียน สะตอ มะกอก ถัว่ฝักยำว

สนัติภำพ แกว้กระจ่ำง 4 ผกัผลไมน้ ำเขำ้ต่ำงประเทศ

สุดำวดี แซ่แจน้ 2 ผกัและของช ำ ผกัและผลไมจ้ำกสวน หอม กระเทียม หอมใหญ่  ขิง และของช ำทกุชนิด

สุทธิดำ สหะวิริยะ 1 กลว้ย เห็ด มะเขือ โหระพำ กวำงตุง้ ผกับุง้ ถัว่พ ูมะนำว ดอกแคร์ มะระข้ีนก หยวกกลว้ย มะม่วงเบำ มะเขือเปรำะ ต  ำลึง หน่อไม้

สุทธิพงศ์ บุญรัตน์ 1 ผกัพ้ืนบำ้นตำมฤดูกำล เช่น ผกัเหลียง ผกักูด กระเจ๊ียบเขียว แตงกวำ มะเขือ กวำงตุง้  ผกักำดขำว ผกัโขม

สุวิทย์ ดอกดวง 1 กลว้ยหอมทอง 30-40/กก. กลว้ยไข่ 20-30/กก. กลว้ยเล็บมือนำง 20-30/กก. ผลไมต้ำมฤดูกำล รำคำตำมตลำด

อนุวตั ลภักิตโร 1 พืชผกัตำมฤดูกำล สินคำ้แปรรูป เช่น น ้ำมนัมะพร้ำว กะปิ เกลือ

อรัญญำ ตรีไวย 1 ผกัและผลไมต้ำมฤดูกำล เช่น ทเุรียน,เงำะ,มงัคุด,กระทอ้น,ลองกอง เป็นตน้

อรุณ หมดับิลเฮด 1 กลว้ย สละ แกว้มงักร ผกัอินทรีย ์คะนำ้ ผกัสลดั ข้ึนฉ่ำย กวำงตุง้ ผกัเคล ผกัโขม ผกับุง้ ตน้หอด ผกัชี ปลูกเอง

เอกภพ บุญทอง 1 สินคำ้ทำงกำรเกษตรปลูกดิน ไดรั้บมำตรฐำน GAP จ ำพวกสลดั คะนำ้ ผลไมเ้มลอน ปลูกในระบบโรงเรือน

จ ำนวนลอ็ค 55
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โรงอาหาร
กญัรดำ ชวกรธีรกุล 1 ขำ้วรำดแกงทกุประเภท ทั้งตม้ผดัแกงทอด ทั้งแบบแกงถุง

ชนำนำถ ภูวดิษฐ 1 ก๋วยเต๋ียวหมูตม้ย  ำโบรำณ บะหม่ีเก๊ียวหมูแดง เลง้ตม้แซ่บ+ ขำ้วเปล่ำ

ณิชญำ มโนธรำ 1 ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินหมูเดง้ 35 บำท, ขำ้วสวย 5 บำท, พิเศษ 40 บำท, ไข่มะตูม 5 บำท

พรรณปพร ศรียะพนัธ์ 1 ผลไมต้ำมฤดูกำล

พีระชยั ซิวจิรัฐโชติ 1 อำหำรตำมสั่ง ขำ้วขำหมู ขำ้วผดั รำดหนำ้ ผดัซีอ๊ิว ผดักะเพรำ ผดัเคร่ืองแกง

พีระพร แกว้แพรก 1 เคร่ืองด่ืมน ้ำผกัและผลไม ้ตำมฤดูกำล น ้ำเตำ้หู้  น ้ำเปล่ำ ขนมไทย ขำ้วเหนียวหนำ้ต่ำงๆ

ภรำดร คุม้อกัษร 1 ก๋วยจับ๊ไก่  หมูกรอบ รำคำเร่ิมตน้ท่ี 35 บำท

ภทัร์ศรัญชน์ ศรียะพนัธ์ 1 น ้ำชำ กำแฟ น ้ำผลไม ้น ้ำเปล่ำ น ้ำอดัลม

มลฑำ เหมมนัต์ 1 อำหำรอิสลำม  ขำ้วแกง อำหำรตำมสั่ง

สมศรี แซ่เช้ียง 1 ขำ้วมนัไก่ ขำ้วคลุกกะปิ กลว้ยทอด ขนมไข่เต่ำ

เสริมวฒิุ ภูมิปฏิยทุธ์ 1 เคร่ืองด่ืมประเภทกำแฟสด น ้ำชำ น ้ำผลไมส้ดป่ัน และเบเกอร่ี เช่น ขนมปัง แซนวิช ขนมเคก้ ขนมอบกรอบ

อ ำไพ ปันเหลือง 1 ขำ้วรำดแกง รำคำเร่ิมตน้ท่ี 25 บำท

จ ำนวนลอ็ค 12
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เส้ือผ้าแฟช่ัน
กำนดำ แท่นทอง 1 เสือผำ้มือสอง สินคำ้มือสอง เช่น เส้ือผำ้แบรนดเ์นม กำงเกง กระโปรง รองเทำ้ กระเป๋ำ

ชำลิสำ แซ่ซ ่ำ 1 เส้ือผำ้แฟชัน่ ชุดท ำงำน เส้ือผำ้มือสอง เส้ือผำ้ใหม่

ทิพำ จนัทรังษี 1 สินคำ้ทัว่ไป สินคำ้มือสอง ก๊ิฟช็อป ตุก๊ตำ พวงกุญแจ กระเป๋ำมือสอง

ท่ีหน่ึง อุไรรัตน์ 1 กำงเกงด ำผำ้ญ่ีปุ่ น กำงเกงสีด ำงำน oversize เส้ือวินเทจ กำงเกงผำ้ยดืสีสนั รำคำเร่ิมตน้ท่ี 280 บำท

บุปผำ แกว้งำม 1 ตะกร้ำจกัสำนเส้นใยพลำสติก

ภทัทิรำ เกียรติขวญับุตร 1 เส้ือผำ้กีฬำ ผูห้ญิงและผูช้ำย

ภำวนำ จนัทกุล 1 เส้ือ ชุดเดรส กำงเกงผูห้ญิง  ขำสั้น ขำยำว แนวแฟชัน่ มือหน่ึง

รุ้งนภำ ธำนะวนั 1 ชุดออกก ำลงักำย เลคก้ิง กำงเกงล ำลอง

ศิริพร ช่อเรืองศกัด์ิ 1 สินคำ้ประเภทชุดกีฬำ  (เร่ิมตน้ 320 บำท ) สินคำ้ประเภทมือสอง(เร่ิมตน้ 120 บำท)

จ ำนวนลอ็ค 9
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อาหารคาว
กนกพร แซ่จงั 1 สุก้ีแห้ง-น ้ำ เยน็ตำโฟ ตม้ย  ำ น ้ำใส

กญัญำรัตน์ พทุธวี 1 ขนมจีน 5 น ้ำแกงและพะแนงเน้ือ

กญัรดำ ชวกรธีรกุล 1 ผดัไทย

กลัยำรัตน์ ศรียะพนัธ์ 1 เกำเหลำเลือดหมูใบต ำลึง   แกงจืดเตำ้หู้หมูสบั แกงจืดสำหร่ำยหมูสบั

กิติธชั หวงัเดหวำ 1 หอยทอดในรำงขนมครก(น ้ำมนันอ้ย) ไส้หอย,หมึก,กุง้,ปอูดั,ปลำแซลมอน รำคำ 30-40 บำท

กิติยำ เดชำภิบำล 1 เตำ้คัว่เจเ๊อง็ รำคำ 40 บำท

จตุรนต์ ศรีอินทร์ 1 ปลำหมึกสดยำ่ง

จกัรี คงแกว้ 1 บำบีคิว หมู ไก่ไ ส้กรอก

จิตธินันท์ พรหมสุวรรณ์ 1 น ้ำพริกต ำสด และผกัทำนคูก่บัน ้ำพริก แกงจำกผกัพ้ืนบำ้น ชุดขำ้วกล่องสุขภำพ

จุฬำลกัษณ์ ทองเทพ 1 ย  ำต่ำงๆ   เช่น ย  ำปมูำ้ย  ำหอยแครง ย  ำกุง้สด กั้งสดหอยนำงรม ไข่แดงเคม็ ย  ำหมึกสำยรำคำเร่ิมตน้ 40 บำท

ชญำธร บวรทวีโชค 1 ห่อหมกทะเลยำ่ง (กุง้ ปลำ ไข่ปลำ)

ณฐกร บุญทองเพชร 1 หมูทอด ขำ้วเหนียวด ำ ใบเตย ขำว อญัชนั

ณฐัวดี ตะเห 1 ขำ้วย  ำจะนะ ขำ้วมนัแกงไก่

ถวิล สุยะหลำน 1 ส้มต ำ ลำบ น ้ำตก ซุปหน่อไม ้แกงลำว ลำบ ปลำดุก ตม้แซ่บ ขำ้วเหนียว ขนมจีน

ทอฝัน แกว้ชูช่ืน 1 ไก่ทอด ขำ้วแกงกะหร่ีไก่ทอด

ทิพพำภรณ์ เฟ่ืองไพศำลศิลป์ 1 เตำ้หู้ มะระเอน็หมู หัวลำ้น เตำ้หู้ขำว

ธนธรณ์ ทองอ่อน 1 สลดัโรล สลดัผกั สลดัแซลมอนยำ่ง เตำ้หู้ ปอูดั ไก่ยำ่ง รำคำ 40-60 บำท

ธนญัญำ จินนะมงคล 1 เคร่ืองแกง อำหำรทะเลแปรรูปไดแ้ก่ ปลำทะเล ปลำสำมรส ไข่ครอบ ปลำแดดเดียว ผกัพ้ืนบำ้น เช่น ผกัหวำน มะม่วงหิมพำน ยอดหมุย ถัว่พู

ธนิต วิชำนนท์ 1 ไก่กอและ (หวัหมึก หอยแครง หอยแมลงภู่ ลูกช้ินปลำกอและ)

ธนิษฐำ พำรำ 1 ชุดขำ้วเหนียวห่อใบตอง 20 บำท, หมูเส้น หมูแดดเดียว หมูเส้นหวำน หมูทอดใบมะกรูด ขีดละ 40-60 บำท

นพดล ก ำเนิดขอนแก่น 1 เลง้ตม้แซ่บ ผดักะเพรำรำดขำ้ว

นฤมล สำรำรักษณ์ 1 เป็ดพะโล ้หวัหมูพะโล้

นิภำ หนูสวสัด์ิ 1 ขำ้วแกง

ปัจมำนนท์ น่ิมทอง 1 ตม้ย  ำปลำกะพง ตม้ย  ำกุง้ ตม้ย  ำปลำ+ปลำหมึก แกงส้มชะอมกุง้ ปลำกะพง

พรพิมล หมุดกำเซ็น 2 ขำ้วเหนียวไก่ทอด ขำ้วหมกไก่ทอด-ตม้

พรรณวดี กิตติกุลนที 1 สลดัฟิวชัน่ สไตล ์สลดั+สเตก็ อกไก่พริกไทยด ำ ปลำซำบะ ปลำแซลมอน ปลำทอด สลดัผกั ผลไม ้คอร์นสลดั

พิมพร กิจทองมำก 1 ส้มต ำ ย  ำ ลำบ เมนูต ำและย  ำต่ำงๆ

พิศมยั เตโชอภิวฒันกุล 1 ซำบะยำ่งซีอ๊ิว ปลำดุกยำ่งขมิ้น ปลำโอยำ่งเกลือ ปลำทบัทิมเผำเกลือ ปลำนิลเผำเกลือ ปลำกะพงเผำเกลือ น ้ำพริกกะปิมะนำว กะปิมะม่วง

พีระชยั ซิวจิรัฐโชติ 1 โจก๊หมูสำหร่ำย ขำ้วตม้ปลำ/กุง้

ฟิรดำ แวนิ 1 หอยอบสมุนไพร ปมูำ้อบ กุง้ลุยสวน หอยแครงอบ รำคำชุดละ 50 100 บำท

ภควตั ศิริรักษ์ 1 ผลผลิตแปรรูปทำงกำรเกษตรจำกตำลโตนด ,ขำ้ว ,น ้ำตำลสด ,น ้ำตำลแวน่ ,น ้ำตำลป๊ีบ ,น ้ำตำลโตนดผง เป็นตน้
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ภทัรวดี เพชรจ ำนง 1 คอหมูยำ่ง ไส้ยำ่ง ซ่ีโครงหมูยำ่ง แป้งนมหมูยำ่ง ขำ้วเหนียว

ภทัรำนิษฐ์ นิติพงศส์กุล 1 ย  ำขนมจีน ,ย  ำหอยดอง ,ย  ำปลำท ู,ย  ำมะม่วง รำคำ 40-50 บำท

ภำณุ ชีวศุภกร 1 หนงัไก่ทอด,ไก่ทอด,หนงัไก่ย  ำ,ขำ้วย  ำไก่แซ่บ

เภริน พินิจกูล 1 แกงพ้ืนบำ้น แกงส้มปลำกะพงดอกแค แกงไก่บำ้นกบัหยวก ผดัเผด็ปลำไหล แกงคัว่กุง้หวัโหนด ตม้ซ่ีโครงมะขำมอ่อน ปลำตวัเล็กทอดขมิ้น 30-50 บำท/ถุง

มะนดัดำ วรรณชิต 1 เตำ้คัว่ เตำ้หู้ทอด

เมธำ แกว้ทิพยรัตน์ 1 กบัขำ้ว เช่น ปผูดัผงกะหร่ี, แกงส้ม, ขำ้วผดัป,ู หมูทอด, จำระเมด็ซีอ๋ิว, แกงเผด็ซ่ีโครงหมู, ปลำหมึกน่ึงมะนำว เป็นตน้

เยำวะริน สุวรรณสะอำด 1 หมูยำ่ง

เยำวียะ๊ แกว้สนิท 1 ไก่ยำ่ง ขำ้วเหนียว

รณชยั ตนัตระกวิน ณ น่ำน 1 ก๋วยจับ๊น ้ำใส เก๊ียมอ๊ีน ้ำใส เสริมดว้ยเส้นเล็ก เส้นหม่ีขำว  เส้นหม่ีเหลือง

รวิพล ประเสริฐศรี 1 กระเพำะปลำ รำคำ 40-50 บำท

ระวิวรรณ์ ทองเตม็ 1 ขำ้วเหนียวไก่ทอด   ขำ้วหมกไก่ ส้มต ำต่ำงๆ ย  ำต่ำงๆ หอมเจียวทอด รำคำเร่ิมตน้ท่ี 40 บำท

รัสรินทร์ เกียรติบุญเลิศ 1 หอยจอ๊ แฮก๊ึน  เตำ้หู้ ทอดมนั

รุ้ง นิมิตรพนัธ์ 1 ผกัโขมอบชีส มนับดอบชีส สปำเก็ตต้ี ลำซำนญ่ำ มกักะโรนี พิซซ่ำหนำ้ต่ำงๆ

ลดัดำวลัย์ มีเสน 1 ขำ้วแกง แกงถุง ขำ้วรำดแกงใส่ห่อ แกงถุงละ 30-40 บำท ผดัเผด็กบ ไก่บำ้นหมูป่ำ ปลำไหล 50 บำท ปลำทอดขมิ้น ถุงละ 30 บำท

ลำภำกร วงศสุ์วชัร์ 1 ขำหมูพะโล ้เป็นกบัขำ้ว 80 บำทและเป็นขำ 400 บำท,หมูยอเวียดนำม ช้ินละ 25 บำทและห่อละ 120 บำท,ไก่และหมูยำ่งน ้ำผ้ึง ไมล้ะ  10 บำท

วรรณำ บวัทอง 1 ไก่ตม้น ้ำปลำ ช้ินส่วนต่ำงๆ เป็ดตม้น ้ำปลำ

วิชิต ทองอ่อน 1 ก๋วยเต๋ียวเรือธรรมดำ ถว้ยละ 40 บำท พิเศษ 50 บำท เกำเหลำถว้ยละ 50 บำท

วิภำ สมพงศ์ 1 ขำ้วแกง รำคำ 30-50 บำท และเคร่ืองแกงส ำเร็จรูปกระปกุละ 30 บำท

วิวฒัน์ นรำพฒัน์ 1 เน้ือออสเตรเลีย ไก่  เน้ือ กุง้ เบอร์เกอร์

วิษณุพร ประเสริฐศรี 1 ผดัไทย หอยทอด ขำ้วผดัปู

ศรวิษฐ์ ระตินยั 1 สเตก็เสียบไม้

ศิริวรรณ ภูมีธร 1 เน้ือโคขนุยำ่งเสียบไม้

สมเกียรติ อภิขจรทรัพย์ 1 ย  ำขำ้วทอดแหนมคลุก

สมจินตนำ ณ สงขลำ 1 ขำ้วย  ำสมุนไพรใส่งำด ำ ย  ำสำหร่ำย ขำ้วห่อใบบวั

สมพร โกศลศกัด์ิสกุล 1 ขำ้วแกง รำคำเร่ิมตน้ท่ี 30 บำท

สมศกัด์ิ บรมสุข 1 อำหำรทะเลแปรรูป โดยใชป้ลำแปรรูปเป็นปลำทอดทรงเคร่ือง ปมูำ้น่ึงและกั้งกระดำนอบ

สำยนิภำ แซ่ล่ิม 2 ก๋วยเต๋ียวสุโขทยั 40 บำท

สุทธิพงศ์ แซ่หลี 1 หมูสะเตะ๊ รำคำไมล้ะ 5 บำท

สุพตัรำ ฉำยสมคัร 1 ขำ้วไข่เจียว 30 บำท ขำ้วคะนำ้หมูทอด 35 บำท ขำ้วไข่เจียว หมูทอดคะนำ้ 45 บำท

สุภณ หนูรำม 1 ขำ้วคลุกกะปิ รำคำ 40 บำท ไข่มดแดง กระจบั

สุภำพ แซ่ล้ิม 1 น ้ำพริกแมงดำทอดกรอบ น ้ำพริกปลำททูอดกรอบ ลำบปลำททูอดกรอบ ลำบปลำดุกทอดกรอบ กะปิคัว่ ไตปลำแห้ง น ้ำพริกเผำ น ้ำพริกมะขำม ขำ้วย  ำคลุกเคร่ืองแกง

สุริยกำนต์ รอดลอยทรัพย์ 1 เม่ียงปลำเผำ ย  ำปลำดุกฟู
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อรพินท์ รัตนประภำต 1 หม่ำล่ำ ป้ิงยำ่ง บำร์บีคิวไชน่ำ 10-20 บำท

อรวรรณ มชัฌิมำจิต 1 ก๋วยเต๋ียวตม้ย  ำ รำคำเร่ิมตน้ท่ี 25 บำท  ก๋วยเต๋ียวหลอด ก๋วยเต๋ียวลุยสวน 30 บำท

อำรมณ์ ทบัทิมอ่อน 1 ทอดมนัปลำอินทรีย ์ปลำอินทรียเ์คม็ทอด กะปิ มะระ เตำ้หู้ พริกช้ีฟ้ำ ยดัไส้ปลำอินทรียน่ึ์ง ปลำริวกิวแดดเดียว

อิศรกุล เทพยำ 1 ปอเป๊ียะญวณ หมูยำ่งห่อใบชะพลู กุง้พนัออ้ย แหนมเนือง

จ ำนวนลอ็ค 69
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อาหารทะเล
เจนสมุทร ขนุสมุทร 1 ปมูำ้แกะเปลือก น ้ำจ้ิมซีฟู้ ดชุดละ 180 บ. (คร่ึงกิโลของปเูป็น)  ปลำหวำน ท ำจำกปลำหลงัเขียว ปลำเคม็ดอกไม ้ท ำจำกปลำกระเบน (พร้อมรับประทำน)

เพญ็ทิพย์ เอียดวำรี 1 ปลำเรือเล็กประมงพ้ืนบำ้น เช่น กุง้ หอย ป ูปลำ

ภูดิท ภูดิศกุล 1 อำหำรทะเลสดเอำมำน่ึง ปทูะเล ปลำหมึก กุง้

มูหะหมดัสุรี บินหมดั 1 ของประมงพ้ืนบำ้นเรือเล็กแถวเกำ้เส้ง สิงหนคร สตูล ไดแ้ก่ กุง้ หอย ป ูปลำ ปลำหมึก และอำหำรทะเลท่ีมีตำมฤดูกำล

ลออรัตน์ ชอบหวำน 1 ปลำแห้ง เช่น ปลำสลิด ,ปลำช่อน ,ปลำดุก ,เน้ือแดดเดียว ,ปลำทแูขก ,ปลำแดง ,ปลำหมอหยอง ,ปลำตรวจ และปลำตำมฤดูกำล

วำสนำ หมดัแหล๊ะ 1 อำหำรทะเลสด เช่น กุง้ หอย ป ูปลำ ปลำหมึก ไก่พ้ืนบำ้น

วิภำวดี นุย้คง 1 อำหำรทะเลสด เช่น กุง้ทะเล กั้งกระดำน ปมูำ้ ปลำหมึก ปลำต่ำงๆ เช่น ปลำอินทรีย ์ปลำจำระเมด็

หน๊ะ กะเส็มสุริยะ 1 กุง้ หอย ป ูปลำ อินทรีย ์กะพง ปลำหมึก ปลำท ูจำระเมด็ ปลำเก๋ำ และไก่บำ้น

ไหวร่ีหยะ เอียดวำรี 1 อำหำรทะเลสด เช่น กุง้ หอย ป ูปลำ ปลำหมึก ปลำกุเหรำร้ำ

จ ำนวนลอ็ค 9
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อาหารว่าง
กนิษฐำ ฟองแกว้ 1 ลูกช้ินปลำทอดไมล้ะ 10 บำท (จำกเดิม  4 ลูก 7 บำท ปรับเป็น  5 ลูก 10 บำท )

กมลวรรณ ธรรมพนัธ์ 1 เม่ียงค  ำ ชุดละ 50 บำท ส่วนประกอบ น ้ำตำลมะพร้ำว กุง้แห้ง หอม ข่ำ ถัว่ ขิง กะปิ เกลือ ใบชะพลู

กฤตยำ ด ำเกิงขจรวงศ์ 1 เตำ้หู้สด เตำ้หู้สดทอด  พร้อมน ้ำจ้ิมและซอส

กญัญำภคั จนัจุฬำ 1 ขนมโค สำคูไส้หมู หนมจำง ทองหยอด ไข่ตอ๊ก

กนัตำ สุวรรณโล 1 แซนเกอร์ (แซนวิส+เบอร์เกอร์) ไส้ไก่ ไข่ ทนู่ำ หมู แฮม ซมับลัไก่

จ ำปี เพชรแกว้ 1 ขนมเจำะหู  ขนมพิมพ ์ขนมมำ้ แป้งขำ้วหมำกขำ้วเหนียวด ำ

จิดำภำ สุทธินนท์ 1 น ้ำปลำหวำน ผลไมร้ำดน ้ำปลำหวำน

จินดำ โฆษิตำพล 1 กุยช่ำย

จิระพร วิชิตกุล 1 หมู-ไก่ สะเตะ๊ ไมล้ะ 5 บำท

จิรำวรรณ ตั้งจิตรวิทยำกูล 1 โรตีใส่ไข่ โรตีกลว้ยหอม+ไข่  โรตีตบนุ่ม

จุฬำลกัษณ์ จนัทร์ประทีป 1 ขำ้วโพดตม้ (ขำ้วโพดหวำน  ขำ้วโพดขำ้วเหนียว)

ช่อทิพย์ ไชยมงคล 1 ขนมโค ขนมน ้ำดอกไม ้ขนมดว้ง ขนมไข่ ขนมเจำะหู ขนมเทียนฟักทอง

ชญัญำภคั วดัวิทยำคุณ 1 น ้ำสมุนไพรออแกร์นิค (ปลูกเอง) เป็นน ้ำสมุนไพรท่ีบ ำรุงสมอง สำยตำ บ ำรุงเลือด ถุงละ 10 15 20 บำท

ชยันรินทร์ รังสิตเสถียร 1 ขำ้วเหนียวหมูป้ิง

ซลัมำ เบญ็จว์รรณมำศ 1 เคบปัไก่ โรตีน ้ำแกงคัว่ นมขน้

ซุลกีฟลี ซีเซ็ง 1 กือโป๊ะทอด รำคำ 20 บำท ขำ้วเกรียบบำงนำรำ รำคำ 30 บำท

ฐิติมำ สรงวำรี 1 ไข่ปลำทอด20.-/ชุด จ  ำนวน 7 ช้ิน ไข่ตอ็กเสียบไม ้15.-/ไม้

ตน้ธำรำ เสนะกูล 1 น ้ำผกัและผลไม ้คั้นสด

ธนภร แกว้เมือง 1 ขนมปัง ปังยดัไส้ ขนมปังสงัขยำไข่ใบเตย เคก้ฝอยทองบรำวน่ี ขนมปังพิซซ่ำ

ธษำ ประทุมชำติภกัดี 1 น ้ำชำ กำแฟ โอวลัติน โกโก ้ไมโล ชำเขียว โอเล้ียง ผลไมป่ั้น เยน็ 25 ป่ัน 30

ธญัญะ ยอดแกว้ 1 ขนมป ำ ขนมสอดไส้ ขนมกลว้ย ฟักทองน่ึง

ธญัญำภรณ์ งูตูล 1 กำแฟสด ผลไมป่ั้น ชำ น ้ำผ้ึงมะนำว น ้ำเนสเล่

ธนัยำนี หมดัอะดั้ม 1 น ้ำสมุนไพรและน ้ำผลไม ้เช่น น ้ำบวับก ยำ่นำง แครอท ฝร่ัง ตะไคร้ ฯลฯ ถุงละ 10 บำท แกว้ละ 15 บำท

ธิรำสชำ ทฬัหปรำน 1 เบเกอร์ร่ี เคก้ ชีสเคก้ คุกก้ี

ธีรพฒัน์ อมำตยวิศว์ 1 ขนมไข่เตำถ่ำน ขนมปยุฝ้ำย ขนมดอกจอกงำด ำ โดนทัจ๋ิวนมสด

นภสัวรรณ ส่งนำวำ 1 เปำะเป๊ียะทอด ไส้วุน้เส้น,ไส้เผือก,ไส้มนัแกว,ไส้หน่อไม,้ไส้กุยช่ำย,เตำ้หู้เหลือง,เตำ้หู้ขำวทอด,เผือกกอ้นทอด ช้ินละ 10 บำท ถำ้เป็นชุด 3 ช้ิน 25 บำท

นฤมล คนองเดช 1 ซูชิ ค  ำละ 10-20 บำท ซำซิมิ 100 บำท ขำ้วหนำ้ต่ำงๆ 100 บำท ย  ำสำหร่ำยเยน็ ปอูดั ไข่กุง้ แบบเป็นถว้ยๆ 35-50 บำท

นวรัตน์ ปฎิภำณพงศก์วี 1 ปอเป๊ียะสด

นนัทิรำ บวัตุม 1 ลูกช้ินป้ิงเตำถ่ำน น ้ำจ้ิมสูตรมะขำมเปียก(ลูกช้ินแป้งนอ้ย ปลอดสำรบอแรกซ์)

นุชนำถ เขียวบม 1 ลูกช้ินปลำทอด+ปอูดั

บณัฑิตำ เพช็พนัธ์ 1 ขนมขำ้วเม่ำ รำคำช้ินละ 10 บำท
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บุญเรือง ล่ิมสิริวฒัน์ 1 มนัเดือยกะทิสด

เบญ็จมำศ สิทธิฤทธิ 1 ขนมลูกชุบ วุน้ผลไมต้ำมฤดูกำล วุน้ล  ำไย วุน้มะพร้ำวอ่อน วุน้ลูกชุบ วุน้เป็ด ฯลฯ ทอกเอก-เสน่ห์จนัทร์ เปียกปนูวิปครีมไข่แมงดำ อำลวัดอกไม ้ขนมชั้นดอกไม้

ประทยัวฒิุ ธรรมโชติ 1 น ้ำออ้ยสดแท ้100%

ประภสัสร นนัทรัตน์ 1 ขนมครกญ่ีปุ่ น (ทำโกยำกิ)

ประสิทธ์ิ ยอ่งตีบ 1 ขนมตำล ขนมชั้น ขนมกลว้ย

พรพิมล ทองเตม็ 1 ขนมไทย เนน้กำรท ำสดๆ โดยขนมจะเป็นขนมไทยท่ีเนน้หวำนนอ้ยและหำทำนยำก เป็นขนมไทยโบรำณและประยกุตใ์ห้เขำ้กบัสมยัปัจจุบนั

พวงทิพย์ สุขบวัแกว้ 1 ห่อหมกปลำอินทรีย ์ซำลำเปำ เตำ้ฮวย กลว้ยมนัฉำบ ขำ้วเกรียบ ขนมผิง ขนมรูปสตัว ์ABC กุง้หวำน สละลอยแกว้ น ้ำปลำหวำน

พอทน จนัทะศร 1 ธญ้พืช น ้ำผกัสมุนไพร  ขำ้วตม้กลอ้ง ขำ้วสวยธญัพืช

พนัธ์ทิพย์ บุญมณี 1 ขนมปังทอดหนำ้หมู แซนวิชทอดไส้ต่ำงๆ เช่น หมูหยองน ้ำพริกเผำ สลดัมำยองเนส แฮมมำยองเนส ไส้กรอกพิซซ่ำ

พินนัทำ บุญเสนำทรัพย์ 1 น ้ำเตำ้หู ้เตำ้ฮวย เตำ้ทึง บวัลอยงำด ำ น ้ำล  ำไย น ้ำรำกบวั  รำคำเร่ิมตน้ 10 บำท

พิมพนิ์ภำ แซ่กงั 1 เบเกอร่ี เช่น คำรำเมลคอนเฟล็ก บรำวน่ี เอแคลร์ เคก้หนำ้น่ิมช็อคโกแลตสตรอเบอร์ร่ี  ทอ็ฟฟ่ีเคก้ ชิฟฟอน เคก้ฝอยทอง ขนมฮอกไกโด ฝอยทอง

เพญ็ศรี เซ้ียนอุย้ 1 น ้ำผลไม ้เสำวรส บีทรูท

ภฐัธิดำ ทรัพยเ์พ่ิมพูล 1 ขนมหวำน ขนมไทย

มณีกำนต์ นะนิล 1 ซำลำเปำ ขนมจีบ สำหร่ำยมว้น หมัน่โถว

เมทินี เพชรอินทร์ 1 เห็ดทอด ผกัทอด ใบบวับก ขำ้วโพดอ่อน ดอกอญัชนั ผกัน ้ำทอด ขีดละ 25 บำท

ยรีุ หมดัอำดมั 1 อำหำรเก่ียวกบัย  ำทกุชนิด ย  ำวุน้เส้น ย  ำเส้นแกว้ ย  ำมะม่วง

รจนกร มณีโชติ 1 ย  ำใหญ่ ต  ำผลไม ้รำคำชุดละ 40 บำท

ร ำไพพรรณ อรัณยภำค 1 ปลำหมึกยำ่ง  ไข่หมึกยำ่ง  หอยยำ่ง  ปลำหมึกไข่ยำ่ง หนวดหมึกสำยยำ่ง รำคำเร่ิมตน้ท่ี 25

รุ่งทิพย์ หนูอุไร 1 ไส้กรอกทรงเคร่ืองสมุนไพร ไส้กรอกอีสำน ลูกช้ินหมูทิพยย์ำ่ง

วรพงศ์ เตชะภทัรกุล 1 ซำลำเปำไส้ต่ำงๆ และหมัน่โถว รำคำ 39 บำท ซำลำเปำไส้ต่ำงๆ รำคำ 15 ,20 บำท

วศินี รัตนำนก 1 ลูกเผด็สวรรค ์ประกอบดว้ย แป้งขำ้วเจำ้ มะพร้ำวขดู เคร่ืองแกง ใบมะกรูด น ้ำมนัส ำหรับทอด

วชัรี แพงแซง 1 ขำ้วหลำมขำว-ด ำ,ทบุฉีก,ไส้ถัว่ รำคำ 20-40 บำท, 3 กระบอก 100 บำท

วำสนำ เฟ่ืองไพศำลศิลป์ 1 น ้ำสมุนไพรเพ่ือสุขภำพถุงละ 10 บำท เช่น น ้ำเก็กฮวย,น ้ำจบัเล้ียง,น ้ำใบบวับก,น ้ำกระเจ๊ียบ,น ้ำมะขำม,น ้ำอญัชนัใบเตย,น ้ำขำ้วโพด เป็นตน้

ศริญญำ ฉำยำสกุลวงศ์ 1 ลูกช้ินเดือด ดงัน้ี ลูกช้ินหมู เอน็หมู ปลำ เอน็ไก่ ซีฟู้ ด ไก่รมควนั

สมชำย กิตติสุทธิพนัธุ์ 1 ขนมถว้ยใบเตยหอม

สมบติั บุญญภทัโร 1 ลอดช่องน ้ำกะทิ 20 บำท ลอดช่องแตงไทย 25 บำท (ขอเพ่ิม)ฟักทองเช่ือม 20 บำท

สมฤดี ทองรัตน์ 1 ขนมวำฟเฟิล ช้ินละ 15 บำท มีไส้มะพร้ำว, ขำ้วโพด, เผือก, งำข้ีม่อน ฯลฯ

สมศรี แซ่เซ้ียง 1 กลว้ยทอด ขนมไข่เต่ำ

สำยสุดำ ส่งแสง 1 ขนมกระทงทอง บะ๊จ่ำง ขำ้วตม้สำมเหล่ียม (หมูหยอง) ตุบ๊ตับ๊ กรอบเคม็ เตำ้ส้อไข่เคม็พริกไทย

ส ำรำญ กำฬำ 1 ขนมครก 1 ชุด 6 คู ่20 บำท ขนมครกยกถำดไส้แน่นๆ 1 แผ่น รำคำ 100 บำท

สุกญัญำ อำวะภำค 1 ขนมป ำจี ขนมดู

สุกิจ เอง้ฉว้น 1 ขนมใส่ไส้ ขำ้วตม้มดั ขำ้วเหนียวป้ิง ตม้สำมเหล่ียม ถัว่ตม้ ขนมจำก ขนมใบบวั
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ช่ือ นามสกลุ จ านวน รายละเอียด

สุมน สีแกว้เขียว 1 เฉำก๊วยชำกงัรำว, นมเยน็, ชำเยน็, ชำเขียว, แป้งขำ้วหมำก

สุรัตน์ ชมวงษ์ 1 ขนมขบเค้ียวไทย สไตล ์สำกล เช่น หม่ีกรอบ กรอบเคม็ ขำ้วตงัทรงเคร่ือง

สุรีรัตน์ ปำนรงค์ 1 เบเกอร่ี

โสภิดำ กุกกุตพรรณ 1 ขำ้วเหนียวมะม่วง-ทเุรียน ชุดละ 60-80 บำท

โสรวีร์ นิธิพูนไพศำล 1 น ้ำสำหร่ำยสไปรูลิน่ำแบบสดแบบขวด 100 กรัม 1,200 บำท สำหร่ำย สไปรูลิน่ำสด แบบกอ้น 40 สำหร่ำยสไปรูลิน่ำสดแบบจืด 20 บำท

หทยัรัตน์ วฒันชยักุลวฒัน์ 1 ขนมไส้ชีส ไข่เต่ำไส้ชีส

หน่ึงดำว กนกสกุลเดช 1 ทบัทิมกรอบ ลอดช่องสิงคโปร์ 20.-/ชุด ถัว่ทอดแผ่นท ำเอง ขำ้วแต๋น งำขำว งำด ำ

อนุธิดำ แซ่หวำง 1 ครัวซองตเ์นยสด ,เคก้โรล ,ชีสทำร์ต ,คุก้ก้ี ,เดนิช ,Marble cheese cake

อมฤต ปำนด ำรงค์ 1 หมูสนันอกหมกันุ่ม ไมล้ะ 10.- น ้ำพริกปลำร้ำ กระปกุละ 20.- ขำ้วเหนียว ห่อละ 5 บำท

อรทยั เทพรักษำ 1 ขำ้วเกรียบปำกหมอ้ไส้ต่ำงๆ เช่น ไส้คำว ไส้มะพร้ำวอ่อน

อรุณรัตน์ วรดิษฐ์วงศ์ 1 ขนมถุงทอง ขนมกุยช่ำย

อจัฉรำวดี พุม่ทองค ำ 1 มนัหวำนญ่ีปุ่ น  มนัฝร่ังอบชีส (หนำ้ชีส)

อุทยัวรรณ พนูสิริธีรำนนท์ 1 ขนมหวัผกักำด

จ ำนวนลอ็ค 76
264Grand Total
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